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RESUMO 

 

A presente dissertação pretende tratar de duas questões: o estudo da organização 

e composição da coleção Biblioteca das Moças e das apropriações relativas à formação, 

cultura e identidade de um conjunto de leitoras desses livros. A proposta desta pesquisa 

levou a análise de diferentes fontes primárias, como as fichas de movimento editorial 

com o intuito de redesenhar sua dinâmica e ritmo da produção, permitindo verificar 

como se configurava o projeto editorial assim como as mudanças que esse sofreu ao 

longo dos anos em que a coleção foi impressa. Devido a isto, pode-se constatar que a 

Biblioteca das Moças existiu entre os anos de 1926 e 1960, voltando a ser editada entre 

os anos de 1982 e 1987. Analisando a dinâmica da produção, foi possível perceber que a 

coleção possuiu três períodos distintos de produção, marcados não só pelas 

transformações sociais e mudanças do público leitor, como também pela dinâmica 

interna de sua produção. Ao analisar as correspondências das leitoras com a editora na 

década de 1980, foi possível averiguar a existência de indícios e apropriações relativas à 

leitura implícita que as leitoras fizeram dos romances, assim como as representações 

que a editora fazia dos seus leitores para proporcionar-lhes estrategicamente os 

romances, que tanto agradavam este público quanto garantiam o sucesso dessa coleção 

por um longo período.  
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leitores, representação. 



ABSTRACT 

 

 

The present work intends to treat about two questions: the study of the assembly 

and organization  phases of the Biblioteca das Moças collection and the study of the 

absorption  concerning the formation, culture and identity of the readers of this sort of 

literature. The objectives of this research lead us to analyze from different primary 

sources, as the editorial movement files, with the intention to get informations about the 

kinetics of the book’s production, allowing to verify how was the first editorial project 

and all the changes that it suffered along the years of the collection’s life. The 

information collected allow to confirm that the life time of the Biblioteca das Moças 

collection were between 1926 and 1960, with a last edition of a few books between 

1982 and 1987. Analyzing the production’s dynamics we could observe three different 

periods of the collection’s production, influenced by the social and reader’s changes, 

and also by the dynamics of the internal production. Studying the letters sent by the 

readers of the Biblioteca das Moças collection in the 80’s, we found indications of 

appropriations of behavior rules hidden in this books, and also the characterization that 

the publishing company made of the consumers, with the intention of select the right 

type of books to the readers, fact that would guarantee the commercial success of the 

Biblioteca das Moças collection for a long period. 
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readers, representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar a Biblioteca das Moças surgiu logo após o término da 

minha Iniciação Científica, desenvolvida entre 2003 e 2005, com bolsa CNPq.  Essa 

Iniciação era vinculada ao projeto “A constituição da ‘forma’ escolar no Brasil: 

produção, circulação e apropriação de modelos pedagógicos” – coordenado pela Prof.a 

Dr.a Marta Maria Chagas de Carvalho e pela Profa Dr.a Maria Rita de Almeida Toledo na 

PUC de São Paulo, cujo subprojeto dedicava-se à organização do acervo documental e 

bibliográfico da Companhia Editora Nacional (CEN). 

Esse acervo é composto pelos documentos e livros produzidos nos diversos 

departamentos da Editora ao longo dos seus 80 anos de vida. Entre seus departamentos, 

encontra-se o Editorial sobre o qual se debruçou meu trabalho de Iniciação Científica. 

Para a recuperação do acervo foi necessária a constituição de uma equipe – da qual fiz 

parte – para a limpeza, descrição, classificação e estudo dos documentos.   

No âmbito desse trabalho, propus-me a estudar os contratos de direitos autorais, 

edição, direção, organização e publicação da Coleção Atualidades Pedagógicas entre 

1950 e 1982 - dirigida por Damasco Penna, até então inéditos, para compreender o seu 

regime de funcionamento propriamente comercial. Objetivei-me a compreender o 

critério adotado para a escolha do repertório da coleção, com a análise de todos os 

acordos de compra dos direitos autorais para a tradução.  Assim, pude analisar as 

relações comerciais da CEN com uma das principais editoras internacionais que 

forneceram os títulos para a coleção: a Presses Universitaires de France (PUF). Esse 

estudo possibilitou-me adentrar ao mundo da edição e perceber a importante atuação 

dos editores na constituição da cultura, ao projetar suas representações no leitor por 

intermédio das coleções a ele destinado e então optar por títulos, autores e conteúdos 

(sempre mediados pelas condições econômicas da editora). 

Foi durante a Iniciação Científica que conheci as diversas séries-coleções do 

Departamento Editorial da CEN, interessando-me pela Biblioteca das Moças como 

próximo objeto de estudo.  

Entre os papéis do departamento editorial constava um conjunto de cartas das 

leitoras dessa coleção, que se corresponderam com a Editora na década de 1980, 

destacando a importância que esse conjunto de livros teve na sua formação. Algumas 

eram professoras e ressaltaram a importância da Nacional reeditar a coleção, dando 

acesso a outras moças, suas próprias netas e filhas, às leituras de que tanto gostaram 
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outrora. As cartas indicam a importância da coleção na formação de pelo menos três 

gerações de jovens, já que ela circulou entre os anos de 1920 e 1960.  

Logo, o objetivo deste trabalho é estudar como foi organizada a coleção entre 

1920 e 1960, período que corresponde à publicação das obras, o seu retorno em 1980 e 

as práticas de leitura que estão relacionadas ao caráter formativo inserido nos conteúdos 

dos romances. Com a compreensão de como foi organizada a Biblioteca das Moças, 

serão analisadas as maneiras pelas quais esta coleção passou a ser parte integrante da 

formação de suas leitoras e como elas utilizaram os romances para complementarem a 

sua identidade cultural. Esse tipo de estudo remete necessariamente para o lugar de 

produção da coleção. É nele que se gestará a forma peculiar com a qual a coleção vai 

circular. A força político-econômica desse lugar também é bastante importante para o 

consumo dessa Biblioteca pelos leitores: propaganda, distribuição e acesso dos livros no 

mercado garantiram a inserção dessa leitura na vida cultural do país. A Companhia 

Editora Nacional, casa editorial em que a Biblioteca das Moças foi produzida, foi 

importante pólo de produção da vida literária e científica do Brasil, como já havia 

notado em meu trabalho de Iniciação Científica. 

É durante o surgimento da estratégia editorial “coleção”, implementada no 

Brasil, que Monteiro Lobato se destaca por ter sido o responsável pela transformação da 

indústria editorial, sendo considerado por muitos historiadores como Hallewell (1985), 

o mais importante agente de implementação da indústria editorial moderna. 

Segundo Hallewell (1985), a idéia de criação de uma indústria editorial 

brasileira, começou a partir da necessidade percebida por Monteiro Lobato, de despertar 

a nação para a sua própria realidade, para as condições sociais, econômicas, 

tecnológicas e políticas terrivelmente primitivas de grande parte de seu território, 

realidade que a oligarquia sempre preferiu ignorar e negligenciar. 

Em primeiro lugar, passou a criar todo um mercado novo para o produto “livro”, 

transformando o estilo em que os livros eram escritos, o tipo e a quantidade de leitores 

que iriam atrair. Para tanto, Lobato passa a detectar e sanar problemas como: falta de 

pontos de venda; aumentando de trinta livrarias existentes, para perto de duzentos 

possíveis pontos de venda. 

Lobato distribuiu a todos os estabelecimentos que pudessem estar interessados 

em vender livros, artigos em consignação, propondo aos estabelecimentos de acordo, 

comissões por cada unidade vendida, ou então, apenas a devolução do material sem a 

cobrança de quaisquer custos. Desta maneira, Lobato conseguiu criar uma rede de quase 
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dois mil distribuidores de livros pelo Brasil, revolucionando, durante os sete anos de sua 

primeira aventura editorial, todos os aspectos da indústria. 

Em março de 1919, sua editora tornou-se “Monteiro Lobato e Companhia”, 

embora ainda utilizasse o antigo sinete editorial Edições da “Revista do Brasil”, 

juntamente com o novo. A marca “Monteiro Lobato” tornou-se recomendação bastante 

conhecida para vender livros por si só. 

Segundo Hallewell (1985), Monteiro Lobato & Cia. e sua sucessora, a 

Companhia Editora Nacional, ocuparam o primeiro lugar entre as firmas brasileiras 

dedicadas exclusivamente à edição de livros, desde 1921 até princípios da década de 70, 

sem interrupção. Porém, com a morte repentina do diretor responsável, Octalles 

Marcondes Ferreira (1973), a CEN é vendida para o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), sofrendo uma reviravolta com a péssima 

administração durante a gestão do mesmo, perdendo sua posição de maior editora do 

país. No final de 1979, a Nacional foi adquirida pelo Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas (IBEP), atual proprietário da empresa. A História da Biblioteca das Moças 

acompanha a história da Nacional: surgiu nos primeiros anos da empresa e termina com 

a venda mesma para o IBEP. Essa história, portanto, é retomada ao longo do trabalho na 

medida em que será necessário discutir as práticas da mediação editorial produção da 

Coleção. 

 

 

Estudos sobre educação, gênero e magistério 

 

Ainda é importante lembrar que a Biblioteca das Moças já foi objeto de estudo, 

no campo da Educação. Maria Teresa Santos Cunha, em seu trabalho Educação e 

sedução – normas, condutas, valores nos romances de M. Delly (1995), trata como 

problema principal o estudo dos romances escritos para mulheres, utilizando o texto 

literário como fonte que busca destacar representações de normas, condutas, valores 

passíveis de educar e seduzir quem os lê. Cunha realiza uma pesquisa sobre o cotidiano 

escolar de um colégio feminino em Florianópolis entre as décadas de 1920 e 1960 para 

constatar que a leitura dos romances de M.Delly era uma prática comum entre as alunas, 

esses romances constavam na ficha de empréstimos da biblioteca e eram catalogados 

como romances de formação, ocupando as estantes reservadas às normalistas. 
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Para sua pesquisa, Cunha (1995) seleciona cerca de trinta romances, cujas 

edições variam de 1935 a 1986, encontrados em livrarias e sebos de São Paulo. A autora 

inicialmente faz leituras e fichamentos para analisar os romances, recorrendo 

fundamentalmente aos autores ligados à História Cultural como R. Chartier e R. 

Darnton, e que para eles, o livro e a leitura constituem um objeto de estudo. Com 

relação às leitoras, complementa seu trabalho com depoimentos colhidos em 

Florianópolis e São Paulo de seis mulheres, entre 48 e 66 anos, professoras, brancas e 

de classe média, na tentativa de ilustrar como estas mulheres se apropriaram de maneira 

diversa dos mesmos textos escritos.        

De acordo com a autora, a associação mulher/romance está muito presente no 

imaginário ocidental, parecendo haver uma ligação com o fato de que, tradicionalmente, 

atribuía-se à mulher a dimensão do privado, da casa, da intimidade e, por conseguinte, 

com mais disponibilidade de tempo para a leitura dos romances. É também comum ligá-

la ao mundo dos afetos, dos sentimentos e das emoções e assim os livros – romances 

essencialmente – ao trabalharem com as emoções e com a intimidade encontravam nelas 

o seu público preferencial. (CUNHA,1995:18 -19) 

Segundo a autora, é no século XIX que a leitura, em particular a feminina, torna-

se um tema inquietante quando tematizada por meio da literatura. Nos romances, narra-

se a trajetória das moças exemplares, da meninice ao casamento, em um clima de 

encantamento e fantasia, típico dos contos de fadas, nos quais se assegurava à leitora o 

benefício de um final feliz.  

Cunha (1995) elegeu os romances de M.Delly analisando tanto suas capas e 

títulos como seus conteúdos, buscando identificar como estão ali representadas as 

normas, condutas e valores suscetíveis de caracterizar-se como uma forma de educação. 

A autora aponta que os romances de amor – em particular os franceses – eram a 

literatura mais largamente consumida entre as mulheres da elite brasileira a partir de 

meados do século XIX. Para Cunha (1995), houve a importação de um modelo 

aristocrático notadamente francês para a educação feminina, como ler romances, por 

exemplo, dispositivos que vão ajudando a constituir culturalmente uma imagem da 

mulher burguesa. A autora cita o trabalho desenvolvido por Laurence Hallewell – O 

livro no Brasil, para apontar dados relativos à importação de livros da língua francesa 

(52,4%) sobre o total de livros de todo o país, resultado que se manteve estável até a 

década de 1930. Mesmo em 1939, as importações francesas representam 8,6% do total 

de livros importados. (CUNHA,1995:26)   
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Apesar da afirmação da autora com relação ao público leitor de M.Delly, 

compartilho a idéia de Hansen (2005) de que, felizmente, não há correspondência 

simétrica entre a situação social e o desempenho do leitor: há excelentes leitores de 

classes populares e leitores burgueses medíocres. As classes sociológicas aplicadas para 

determinar os condicionamentos sociais do leitor – sexo, faixa etária, origem familiar, 

profissão, letramento, hábitos etc. – não dão conta da forma particular produzida no ato 

da leitura literária, que não é apenas semiótica, lingüística, gramatical e retórica, mas 

principalmente estética, relacionando-se com modelos históricos de definição e 

experiência de arte e da história apropriados e transformados individualmente. 

(HANSEN, 2005:21) 

Mesmo porque a própria autora se contradiz quando apresenta as formas como 

os romances são vendidos no Brasil: 

 

Os romances começam a ser editados na França a partir de 

1920, estas obras pertenciam a um casal de irmãos franceses que 

usavam o pseudônimo de M.Delly. São romances que, aprovados pela 

Igreja Católica, passaram a ser editados, simultaneamente, em Portugal 

em uma coleção denominada de Biblioteca das Famílias. Esta coleção 

chega ao Brasil, importada de Portugal, em 1924. Em edições baratas, 

vendidas em livrarias e em bancas de jornal, teve grande aceitação, 

principalmente entre jovens normalistas. Estas obras eram presença 

constante nas bibliotecas das Escolas Normais, recebiam aprovação de 

professores e da Igreja para a sua leitura além de serem consideradas 

romances de família: leitura para senhoras e senhoritas cuja moral 

cristã seria conveniente preservar. (CUNHA, 1995:39) 

 

A autora aponta que a aceitação foi tão grande que, em 1926, houve a realização 

do 1°Inquérito sobre Leitura Infantil pela educadora Armanda Álvaro Alberto, da 

Associação Brasileira de Educação, no qual foram citados os romances de M.Delly 

como leitura preferencial dos jovens de 15 a 17 anos. (CUNHA, 1995:39) 

É importante ressaltar que Cunha (1995) fundamenta em seu trabalho, que essa 

literatura foi utilizada como uma forma de educação, funcionando para aquela geração 

de leitoras como um meio de socialização secundária, como um dos processos formais 

para interiorização e-ou reforço das normas e condutas, valores; os romances de 
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M.Delly considerados como literatura de formação, eram leituras recomendadas pela 

escola e incentivada pela família. Valores religiosos e atos de caridade faziam parte do 

papel das heroínas dos romances, assim como o cotidiano da mulher restrita às 

atividades domésticas; cuidar da casa, do marido e dos filhos. A aprendizagem da vida 

social também fazia parte do papel das protagonistas, assim, aparecia nas ‘estórias’1 as 

formas de condutas ideais para uma jovem “de bem”, representadas em atitudes de 

recato, discrição, refinamento, regras de etiqueta, tal como a maneira de vestir-se ou 

decorar uma casa. Assim as narrativas de M.Delly sugerem uma construção cultural das 

relações de gênero em meios a código de moral, valores e condutas expressos nos 

comportamentos das protagonistas, num claro intuito de envolver à leitora e fazê-la 

adquirir as maneiras e os discursos que engendram o reconhecimento do seu papel 

feminino. 

Sobre a análise das capas e dos títulos dos romances, a autora conclui que as 

capas desenhadas e coloridas e os títulos atraentes objetivavam conquistar as leitoras 

desde seu primeiro contato com o livro; para a autora, as imagens poderiam até ser 

consumidas como fonte de prazer estético, carregadas em si com uma dose de 

representações que se convencionou literária e religiosa, como próprias do gênero 

feminino (títulos com nomes femininos, capas com figuras de mulher, flores, animais 

domésticos, passarinhos, crianças, natureza paradisíaca), imagens que alimentavam e 

educavam o imaginário e a sensibilidade da leitora. Pôde confirmar toda sua análise 

com os depoimentos colhidos, chegando também à conclusão de que a leitura desses 

romances comove e fascina a leitora, porque neles é trabalhado a universalidade das 

emoções, contribuindo para a educação dos sentimentos e da sensibilidade das leitoras 

que buscavam na literatura um momento de sonho e lazer. Os estudos de Cunha, como 

aqui apresentado, remetem para os estudos de Gênero e procura explorar as relações 

entre o gênero feminino, seus valores, e o magistério. Essa perspectiva, por sua vez, está 

marcada pelo trabalho de Louro (2000).  

Louro (2000), em seu artigo Gênero e Magistério: identidade, história, 

representação, privilegia o conceito de gênero não ligado ao desempenho de papéis 

masculinos ou femininos, mas sim ligado à produção de identidades – múltiplas e 

plurais – de mulheres e homens no interior de relações e práticas sociais. Essas relações 

e práticas não apenas constituem e instituem os sujeitos, esses vários tipos de homens e 

                                                 
1 Termo utilizado pela autora no decorrer de sua tese. 
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mulheres, mas, também, produzem as formas como as instituições sociais são 

organizadas e percebidas. Nesse sentido, a escola, como um espaço social que foi se 

tornando, historicamente, nas sociedades urbanas ocidentais, um lócus privilegiado para 

a formação de meninos e meninas, homens e mulheres é, ela própria, um espaço 

“generificado”, isto é, um espaço atravessado pelas representações de gênero. (LOURO, 

2000: 77) 

O magistério foi um espaço marcadamente masculino. Inicialmente pelas 

presenças de meninos e homens lado a lado, conduzidos por um mestre jesuíta e dirigida 

à formação de uma elite branca. Aos poucos a instituição passou a acolher outros grupos 

sociais, meninos de outras origens étnicas e as meninas. No entanto, ela se transformou 

sem deixar se constituir como um espaço diferenciador. A instituição escolar, desde 

quando surgiu, sempre atuou de forma diferenciadora, dividindo internamente os que lá 

estavam, pro meio de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, 

hierarquização. (Fernando de Azevedo apud Louro, 2000:78) 

Louro (2000) aponta que, a entrada das mulheres no exercício do magistério – o 

que, no Brasil, se dá ao longo do século XIX (a princípio lentamente, depois de forma 

assustadoramente forte) – foi acompanhada pela ampliação da escolarização a outros 

grupos ou, mais precisamente, pela entrada das meninas nas salas de aula. (LOURO, 

2000:78) 

Os discursos científicos da época afirmam que entregar o magistério, a educação 

das crianças, às mulheres é uma verdadeira insensatez. Em contrapartida outros 

discursos afirmarão que as mulheres têm, por natureza, uma inclinação para o trato com 

as crianças, que elas são as primeiras e naturais educadoras. O magistério é tido como 

uma forma extensiva da maternidade, ou seja, cada aluno ou aluno deveria ser visto 

como um filho ou filha espiritual. A docência, assim, não subverteria a função feminina 

fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. O magistério revelasse 

como uma atividade de amor, de entrega e doação, para qual ocorreria quem tivesse 

vocação. (LOURO,2000:78) 

Louro (2000) aponta como objetivo principal, observar as representações sobre a 

mulher professora que circulavam na sociedade e que essas representações são capazes 

de dar sentido, ou, numa expressão mais contundente, são capazes de contribuir para a 

produção dessas mulheres. Como exemplo, a autora apresenta uma das representações 

que, naquela época, circulava com muita força: a professora seria a mulher desgraciosa, 

aquela que não conseguiu casar, a solteirona retraída e desconfiada. Afinal, se o 
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casamento e a maternidade constituíam o destino natural e desejado por todas as 

mulheres, àquelas para as quais isso parecia de algum modo inalcançável restaria se 

entregar a tarefas que tivessem uma analogia com tal missão. 

 Esta professora solteirona usufruía de algumas vantagens em relação às outras 

mulheres: exercia uma atividade remunerada, podia garantir seu próprio sustento e, 

eventualmente, o sustento de outros; trabalhando fora do lar, alargava os estritos 

espaços da casa e da igreja, além de poder ter acesso, pela instrução, a um mundo mais 

amplo. Por isso, mesmo que de uma forma reduzida, essa mulher compartilhava de 

algumas prerrogativas masculinas. Outra representação sobre a mulher professora é a 

aquela que foi criada pelos homens religiosos, legisladores, pais, médicos – que falaram 

sobre as mulheres, e que, assim, construíram e difundiram com mais força e legibilidade 

as representações da mulher professora. (LOURO, 2000:81) 

A autora, em seu trabalho, busca assinalar as utilizações correntes do conceito de 

gênero, ao modo como as diferenças sexuais são compreendidas numa dada sociedade, 

num determinado grupo, em determinado contexto. Sua análise está associada a práticas 

e saberes do universo feminino, enfatiza no conceito de gênero “a produção de 

identidades”, sempre no modo plural, e que emerge da dinâmica social, a partir das 

relações, das práticas e das instituições. 

 

 

Representações e práticas de leitura instituídas na coleção Biblioteca das Moças 

 

Cunha (1995) tratou como problema o estudo sobre romances para mulheres, 

utilizando o texto literário como fonte para destacar as representações das normas e 

condutas, valores passíveis de educar e seduzir. 

Louro (2000) apresenta a utilização corrente do conceito de gênero, as práticas e 

saberes do universo feminino, a partir das reações e das instituições. Caracteriza a 

concepção do magistério como uma extensão da maternidade, bem como o desenho da 

profissão como um exercício de doação e amor.  

Diferentemente de Cunha (1995) e de Louro (2000), esta dissertação tem como 

objetivo investigar, por meio de um estudo sobre a Coleção e seus romances, os 

modelos de leitura que foram elaborados pela editora para organizar a prática de leitura, 

seus usos e apropriações; as representações que a editora constituiu para seu leitor, suas 

competências para a leitura; analisar o processo de produção dos livros, focalizando as 
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estratégias editorias, para averiguar por meio dessas informações as apropriações 

referentes à educação do leitor de romances.   

 De acordo com Carvalho e Hansen, os textos são objetos das apropriações que 

os ordenam e distribuem-se por vários regimes de significação e sentido; os objetos 

produzidos pressupõem, por isso, nos usos que fazem das prescrições retóricas do seu 

gênero, uma presença classificatória que os distribui segundo os regimes de legibilidade 

e intencionalidade de uma função autoral. Sua própria forma prescreve os modos e os 

sentidos com que devem ser lidos – literatura, filosofia, ciência, religião, política, poesia 

– como se a representação fosse ao mesmo tempo mimética e judicativa, ou como diz 

Weimann, representativa e avaliativa. (CAVALHO e HANSEN, 1996:9) 

 Pretendo, como diz Chartier, verificar os atos de leitura que dão aos textos 

significações plurais e móveis situando-os no encontro das maneiras de ler e de 

protocolos de leitura depositados no objeto lido, não somente pelo autor que indica a 

justa compreensão de seu texto, mas também pelo impressor que compõem as formas 

tipográficas, seja com um objetivo explícito, seja inconscientemente, em conformidade 

com os hábitos de seu tempo; analisando as maneiras de ler cruzando de um lado, os 

protocolos de leitura adequados aos diferentes grupos de leitores e, de outro, os traços e 

representações de suas práticas. 

 Com relação à produção de textos, Chartier aponta que as senhas, explícitas ou 

implícitas, que um autor inscreve em sua obra tem o objetivo de produzir uma leitura 

correta dela, ou seja, aquela que estará de acordo com a sua intenção. Essas instruções, 

dirigidas claramente ou impostas inconscientemente ao leitor, visam definir o que deve 

ser uma relação correta com o texto, impondo o seu sentido. Para o autor, elas repousam 

em uma dupla estratégia de escrita: 

 

Inscrever no texto as convenções, sociais ou literárias, que 

permitirão a sua sinalização, classificação e compreensão empregar 

toda uma panóplia de técnicas, narrativas ou poéticas, que, como uma 

maquinaria, deverão produzir efeitos de leitura. Existe aí um primeiro 

conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais, 

desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja 

aproximando leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja 

fazendo agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor 

deseja que esteja. (CHARTIER, 20001:97) 
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As instruções que o autor cita são cruzadas com outras, que são trazidas pelas 

próprias formas tipográficas: a disposição e a divisão do texto, sua tipografia e sua 

ilustração. Procedimentos pertencentes à impressão, decididos pelo editor-livreiro, 

podendo sugerir leituras diferentes de um mesmo texto. De acordo com Chartier, trata-

se antes de mais nada, de sinalizar como os objetos tipográficos encontram-se inscritos 

em suas estruturas a representação espontânea, feita por seu editor, das competências de 

leitura do público ao qual ele o destina. 

Para Chartier: 

 

Reconhecer como um trabalho tipográfico inscreve no impresso a 

leitura que o editor-livreiro supõe para seu público é, de fato, 

reencontrar a inspiração da estética da recepção, mas deslocando e 

aumentando seu objeto. Ao centrar sua atenção apenas na relação autor-

leitor e nas obras com estatuto literário, essa forma crítica textual limita 

duplamente seu enfoque de leitura. De um lado ignora os efeitos 

produzidos pelos dispositivos de produção de livros na recepção dos 

textos, portanto, na construção de sua significação através do ato da 

leitura. (CHARTIER, 2001:99) 

 

 Chartier discute que reconstruir a leitura visada ou permitida pelo impresso não 

é, portanto, contar a leitura efetuada e ainda menos sugerir que todos os leitores leram 

como se desejou que lessem. Para o autor o conhecimento dessas práticas plurais será 

sempre inacessível, pois nenhum arquivo guarda seus vestígios e com maior freqüência, 

o único indício do uso do livro é o próprio livro. (CHARTIER, 20001:105)  

Não deixo de levar em consideração a observação do autor quanto às 

dificuldades para a reconstrução da leitura do impresso, porém a proposta desta 

dissertação de mestrado é justamente discutir a forma de leitura implícita e prescrita, 

mas, com a possibilidade de basear-me nas fontes materiais encontradas – um conjunto 

de cartas das leitoras da coleção Biblioteca das Moças – que se corresponderam com a 

editora na década de 1980, com as quais poderei identificar os diversos tipos de práticas 

da leitura e suas apropriações, para assim, destacar a importância que esse conjunto de 

livros tiveram na formação desses leitores. 
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A proposta desta pesquisa me fez debruçar por diferentes fontes primárias. Ao 

analisar as correspondências dos leitores como fonte para compreender a coleção, busco 

averiguar a existência de indícios e apropriações relativas às leituras dos romances, 

assim como, a prática de leitura realizada, suas preferências, pedidos das obras e 

reedições, agradecimentos e recomendações. 

Também discuto a análise material da coleção, de modo a verificar como se 

configurava o seu projeto material, assim como, as mudanças que este sofreu ao longo 

dos anos em que a coleção foi impressa. Serão caracterizados os romances que a 

compuseram, com o intuito de analisá-los em seus suportes materiais (títulos, capas, 

contracapas, folhas de rosto, orelha, disposições tipográficas). 

Outras fontes analisadas foram as fichas de movimento editorial da Biblioteca 

das Moças, com o intuito de redesenhar sua dinâmica e ritmo da produção. O resultado 

encontrado aponta que a coleção sofreu mudanças significativas conformando, na 

verdade, três coleções diferenciadas, produto das mudanças sociais e público leitor. 

Também foram analisados os contratos comerciais de compra e venda de direitos 

autorais dos títulos impressos, para identificar a origem, os autores e as preferências 

pela impressão das obras selecionadas, podendo compreender desta forma como 

começou a composição do fundo editorial da Coleção. 

Em relação à configuração do seu projeto editorial, também foram analisados os 

catálogos das coleções da Nacional e as propagandas comerciais, com o objetivo de 

reconstruir o espaço cultural no qual esta estratégia político-editorial vai se constituindo 

e as suas respectivas estratégias editoriais contidas no projeto da coleção.   

O propósito desta dissertação de mestrado foi averiguar os tipos de práticas de 

leitura implícita que as leitoras deveriam fazer dos romances, suas competências e as 

representações que a editora fazia de seu público para proporcionar-lhe estrategicamente 

os romances que tanto os agradariam, quanto garantiriam o sucesso desta coleção por 

um longo período.  

Para atingir esses objetivos foi preciso identificar: 

-  Qual era a representação de leitor contida na coleção? 

-  Quais são as competências de leitura que puderam ser apreendidas pela 

materialidade dos romances? Estas competências evoluíram ao longo do tempo? 

-  Que tipo de educação a leitura de romances trás (ou contém) nas suas facilidades 

ou sofisticações materiais?   
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 No primeiro capítulo, procurei esclarecer a organização e composição da 

Biblioteca das Moças levando em consideração os critérios de escolha dos títulos e dos 

autores; o ritmo da produção e o movimento editorial; a análise material, e a recepção 

dos romances por meio das estratégias editoriais, propagandas, recomendação e 

divulgação da Coleção. A partir do entendimento de seu projeto editorial, foi possível 

analisar as mudanças que esse projeto foi sofrendo ao longo do tempo. 

A Biblioteca das Moças começa a ser organizada em um período que segundo 

Toledo (2001) o mercado editorial brasileiro é marcado pela importação de livros 

estrangeiros, sobretudo, de livros franceses e portugueses, caracterizando o crescimento 

da literatura nacional impressa em forma de livro, com aparecimento de novos autores, 

títulos e gêneros literários – ensaios, sínteses históricas, trabalhos científicos ou de 

divulgação, traduções etc. – que começam ser publicados pelas editoras brasileiras. A 

expansão do mercado editorial se dá não só com a ampliação do interesse pelo livro 

nacional, mas também pela expansão do mercado em direção a novos leitores, como as 

mulheres. No caso específico da Biblioteca das Moças, os direitos de tradução e 

publicação em língua portuguesa adquiridos pela CEN, vêm sobretudo, da França, 

Inglaterra e Estados Unidos. 

De acordo com Toledo, a conquista dos novos públicos, como o público 

feminino, está relacionada com estratégias editoriais que oferecem um conjunto de 

obras especialmente voltadas para ele, como o da “literatura de água doce”. Os novos 

leitores procuram publicações identificadas com eles, o que lhes é prescrito e o que lhes 

é previsto, já acostumados a se identificar com as revistas especializadas, procuram no 

livro o seu congênere. Logo, entre as estratégias editoriais, as coleções que na década de 

20 ainda são tímidas, nos anos 30 vão se intensificar e difundir. Ordenando leitores e 

leituras, por meio da montagem das coleções, das mudanças dos formatos, ou da própria 

especialização da editora. A expansão da indústria inventa o público e enquadra textos e 

leitores às suas prescrições. (TOLEDO, 2001:24-25) 

Segundo Cunha, é só a partir dos anos 30 que se pode falar a respeito da 

existência de uma indústria editorial brasileira e, não por acaso, as décadas de 30 e 40 

assistem ao aparecimento das grandes coleções de literatura e de entretenimento como a 

Biblioteca das Moças, que era composta de romances sentimentais de obras traduzidas 

explorando habilidosamente os filões da sentimentalidade, conquistando uma “legião de 

leitores que assinalam os primórdios da invasão do best-seller estrangeiro, facilitada e 

estimulada pela ausência de similares nacionais”, além de chegarem ao Brasil com 
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garantia de sucesso (já se conheciam as traduções portuguesas publicadas na coleção 

Biblioteca das Famílias) “por já terem passado em seus países de origem pelo teste da 

popularidade e aqui aportarem aureolados de prestígio publicitário”. (José Paulo Paes 

apud Cunha, 1995:40) Para a autora, os romances da coleção Biblioteca das Moças 

passam a ser editados no Brasil, ininterruptamente, entre 1935 e 1963 e é ainda M.Delly 

quem detém o maior número de títulos da coleção – cerca de 30 em um total de 175 – e 

o maior número de edições. (CUNHA, 1995:40) 

Cunha (1998) em seu artigo Mulheres e romances: uma intimidade radical 

aponta que a Biblioteca das Moças surge no Brasil, entre as décadas de 1940 e 1960, e 

que M.Delly é quem detinha o maior número de títulos - cerca de 35 em um total de 175 

- e o maior número de edições. Sobre as edições dos romances e o surgimento da 

Biblioteca das Moças, realizei uma consulta nas fichas de movimento de edição da CEN 

e pude constatar que este dado não corresponde com os levantamentos realizados, pois, 

o primeiro romance publicado pela editora, foi O Rosário de Florence L. Barclay em 

1926, e o último foi Amar sem Conhecer, de Bertha Ruck em 1960. Já Delly, realmente 

detém o maior número de títulos (29 títulos) publicados e reeditados com tiragens 

superiores em relação aos outros romances.  

As primeiras referências à coleção Biblioteca das Moças estão presentes nas 

coberturas dos romances editados a partir de 1927.2 A Biblioteca das Moças existiu 

entre os anos de 1926 e 1960, voltando a ser editada entre os anos de 1982 e 1987. A 

análise do ritmo da produção de novos títulos e reimpressões levou-nos a constatar que 

a coleção possuiu três3 períodos distintos de produção, marcados, não só pelas 

transformações sociais e mudanças do público leitor, como também pela dinâmica 

interna de sua produção.  

No segundo capítulo, a partir do ritmo da produção e das mudanças editoriais ao 

longo desta segunda fase da Coleção (1949 a 1960), busco esclarecer os motivos que 

levaram ao desaparecimento da coleção e logo em seguida o seu retorno com alterações 

significativas em sua materialidade, analisando também esta nova apresentação 

material.  

                                                 
2 Sobre as coberturas da coleção, em cada capítulo há uma análise específica a respeito de suas 
transformações segundo cada fase da Biblioteca das Moças. 
 
3 Estes três períodos de publicação serão apresentados cada qual em um referido capítulo, os quais 
individualmente tratarão de forma mais especifica cada momento de produção da Biblioteca das Moças.  
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No terceiro capítulo, apresento a terceira fase da Coleção (1983 a 1987) e suas 

inovações materiais. Na década de 1970, durante o período de estatização da empresa, 

mantida pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), a CEN passa a 

planejar uma nova forma de inserir-se no mercado – estratégia Operação Garimpo, que 

consistia no relançamento apenas das obras mais vendidas pertencentes às coleções que 

marcaram épocas com grande sucesso, daí as reedições dos anos 80, reedições que neste 

período atraem novamente as leitoras das fases anteriormente publicadas, daí a 

Biblioteca das ex-moças. Este aspecto pôde ser percebido em função das cartas enviadas 

por essas leitoras à editora, correspondências que permitiram compreender: 

 

Como as comunidades ou indivíduos constróem representações 

do mundo que são as suas e investem significações plurais, contratadas, 

suas percepções e suas experiências. Numa história cultural redefinida 

como o lugar no qual se articulam práticas e representações, o gesto 

epistolar é um gesto privilegiado. Livre e codificada, íntima e pública, 

mantendo a tensão entre o segredo e a sociabilidade, a carta melhor do 

que qualquer outra expressão, associa o lugar social e a subjetividade. 

Cada grupo vive e formula, à sua maneira, o problemático equilíbrio 

entre o eu íntimo e os outros. Reconhecer essas diversas formas de 

manejar a atitude de se corresponder é sem dúvida melhor compreender 

o que se faz com que uma comunidade exista, cimentada pela partilha 

dos mesmo usos, das mesmas normas, dos mesmo sonhos. (CHARTIER, 

1991:9). 
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CAPÍTULO I – Origem da Biblioteca das Moças: critérios de escolha dos títulos, 
autores, propagandas e sua materialidade 
 

 

 

  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever e analisar a origem da Biblioteca das 

Moças, os critérios de escolha dos seus títulos, autores, propagandas e sua 

materialidade. Essa análise permite traçar a forma como foi organizada, selecionada e 

apresentada a Coleção, destinada a um público leitor visado e as alterações e 

deslocamentos que sua organização sofreu ao longo do tempo. 

 Em relação à materialidade, a proposta aqui desenvolvida buscou analisar a 

Biblioteca das Moças verificando ao longo do tempo, as mudanças materiais que foram 

introduzidas nos volumes da Coleção. A análise material da Coleção, sugeriu que esta 
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fosse dividida em grupos distintos ordenados de acordo com as transformações que 

sofreram ao longo do tempo.  

Sobre o ritmo da produção, pôde ser montado, a partir das fichas de movimento 

editorial da Coleção, gráficos que possibilitaram quantificar por período os títulos novos 

e reimpressos adquiridos ao longo da produção da Biblioteca das Moças.    

Inicialmente é apresentado o ritmo da produção de todos os períodos em que a 

coleção foi impressa, com o intuito de chamar atenção para a maneira como a Coleção 

sobreviveu entre 1926 e 1987. Podemos destacar claramente três períodos distintos de 

produção, o primeiro entre 1926 e 1948 em função da quantidade de títulos novos 

adquiridos em relação às reimpressões, o segundo entre 1949 e 1960, apresenta a 

tentativa de sobrevivência da Coleção com poucos novos lançamentos e a maior parte 

de reimpressões e entre 1983 e 1987 período marcado apenas pelas reedições. Ao longo 

do trabalho, cada um desses períodos será apresentado separadamente para que a 

dinâmica da Coleção e a forma como esta foi remanejada possa ser compreendida. 
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Primeira fase da Coleção: A origem dos textos e alguns indicadores da sua 
periodização 

 

De acordo com Toledo (2001) há uma modificação do mercado editorial no 

início dos anos vinte em São Paulo, período que é caracterizado pelo crescimento da 

literatura nacional, pois aparece novos autores, títulos e gêneros literários que foram 

publicados pelas editoras brasileiras e pela expansão do mercado editorial em direção a 

novos leitores, como as mulheres.  

Com relação à aproximação do público leitor feminino, Toledo explica que esta 

modificação do mercado editorial, no início dos anos vinte, em São Paulo, é constatada 

por um de seus mais importante jornais: O Estado de S.Paulo. O jornal promove um 

inquérito que pretendia verificar o que era lido na cidade de São Paulo. O inquérito 

pergunta nas mais importantes livrarias da cidade sobre o gosto dos leitores, quais livros 

eram os mais vendidos e como os livreiros caracterizavam o movimento editorial na 

cidade. Segundo o jornal, o mercado editorial, na década de 1920, estava sofrendo um 

deslocamento lento em direção à produção nacional. O público começava a procurar 

autores e obras produzidas no país e os editores começam a publicar algumas novidades 

em obras brasileiras. (TOLEDO, 2001:22-23) 

Toledo ainda aponta que no Inquérito de 1920, Jacintho Silva, o responsável 

pela Casa Editora “O Livro”, uma das dez livrarias inquiridas em São Paulo, observa 

que o público feminino paulista começa a crescer e as moças a freqüentar as livrarias, 

comprando e escolhendo os próprios livros. Silva considera que os livros para leitores e 

leitoras são diferentes e que a coleção “Litterature pour jeune fille” tem uma ótima 

freguesia, mas de moças, que renomeiam esta literatura como literatura de água doce. 

(TOLEDO, 2001:24) 

Com a análise por meio dos contratos e das fichas do movimento editorial pôde 

ser constatada a origem dos títulos que foram adquiridos para a tradução e composição 

da referida coleção; Somam 175 obras, sendo as traduções dos textos 40% do francês, 

38% do inglês britânico, 20% do inglês norte americano e 2% do alemão. De acordo 

com o gráfico: 
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Origem dos títulos adquiridos
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O autor francês mais publicado pela CEN foi M.Delly4, ao todo, foram vinte e 

nove títulos impressos, representando 15% do total da publicação de romances da 

Biblioteca das Moças.  

A composição do fundo editorial da Biblioteca das Moças ocorreu por meio da 

escolha de títulos em catálogos, em propagandas de lançamentos de editoras 

estrangeiras e de outras editoras brasileiras, que já possuíssem os direitos de tradução e 

publicação. 

Em relação a esta última, foi encontrado o contrato datado no dia 08/05/1929, no 

qual a CEN compra da Livraria Castilho do Rio de Janeiro, os direitos exclusivos de 

tradução e publicação de vinte títulos, entre eles catorze foram direcionados para 

compor a Coleção: Escrava ou Rainha; Entre Duas Almas; A Freirinha; Magali; O 

Descerrar dos Olhos; A Dor de Amar; Sozinha; O Primo Guy; Sonho de Virgem; 

Amizade Amorosa; Noiva; A Passageira; Beijo ao Luar e Fadazinha.  

A.J. de Castilho responsável pela Livraria Castilho vende a propriedade literária 

dos livros pelo valor de trinta contos de réis, especifica também que todas as obras, 

foram adaptadas para a língua portuguesa por ele, do original em francês, e que os 

direitos autorais de todas, foram adquiridos dos legítimos proprietários. Compromete-se 

também a não fazer novas edições destes títulos sem autorização por escrito da CEN, 

que agora com todos os direitos decorrentes da propriedade dos livros adquiridos, 

poderia fazer deles quantas edições quisesse com o tipo, formato e tiragem que mais 

achasse conveniente. Junto ao contrato, para assegurar ainda mais a venda definitiva dos 

títulos, Castilho envia o acordo original de compra destes títulos da editora francesa 

Librairie Plon-Nourrit feito no dia 06/07/1921.    

                                                 
4 A biografia de M.Delly pode ser encontrada no site: www.bibliothèquedesuzette.com/Delly.htm 
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Sobre os títulos escolhidos mediante avaliação editorial do catálogo, a CEN 

enviava cartas5 paras as editoras manifestando suas intenções da seguinte maneira: 

 

“Analisando os catálogos da ”Bibliothéque de ma fille“ 6 tivemos 

interesses em estabelecer acordos de tradução. Examinando os extratos do 

catálogo desta coleção pode ser constatado que é idêntica à coleção Biblioteca 

das Moças que publicamos em nossa editora. Gostaríamos de saber se é 

possível comprar os direitos de tradução para língua portuguesa de alguns 

destes títulos e na carta resposta já gostaríamos de obter uma idéia dos termos e 

condições de pagamento”7. 

 

 A outra forma de aquisição dos títulos ocorria por meio de propagandas de 

novos lançamentos enviadas pelas editoras (francesas, inglesas e norte-americanas) que 

de forma geral se correspondiam com a CEN: 

 

“Nós temos o prazer de enviar para vocês em separado uma cópia do 

novo romance de Berta Ruck chamado ‘jornada esperançosa’, (...) se houver 

interesse ela poderá ser publicada em língua portuguesa”. (Dossiê Bertha Ruck) 

“Agradecemos o comunicado da propaganda do novo romance 

publicado ‘Jornada esperançosa’ de Bertha Ruck. Gostaríamos de receber uma 

copia da obra e também os possíveis termos de pagamento”.8 (Dossiê Bertha 

Ruck) 

                                                 
5 Os Dossiês citados ao longo da análise estão localizados no Acervo Histórico da Companhia Editora 
Nacional, são conjuntos de documentos organizados em função do nome do autor e títulos das obras; 
organização que foi definida internamente pelo Acervo. 
6 A Bibliotéque de ma fille, é uma coleção organizada pela editora Gautier-Languereau fundada em 1859 
por Maurício Languereau, esta editora publicou uma revista organizada em 1877, intitulada Veillée 
chaumières, considerada a primeira revista feminina. Maurício Languerau publicou todas as novelas que 
apareceram em série nesta revista, constituindo um fundo de 500 a 600 novelas agrupadas na colecção 
"Familia", "La Bibliothèque de Suzette", "La Bibliothèque de ma fille". A editora Gautier-Languereau 
ficou, sobretudo, famosa por ter publicado as Aventuras de Bécassine, livros ilustrados por Joseph-Pórfiro 
Pichon e escritos por Cauméry. Bécassine aparece numa série de 26 livros, constantemente reproduzidos. 
Cada um destes livros é ilustrado e colorido inteiramente e contém uma história completa que pode ser 
lida separadamente. Gautier-Languereau posiciona-se também no domínio da imprensa infantil 
publicando a Semana de Suzette entre 1905 e 1960, que faz parecer Bécassine em série. A política das 
edições Gautier-Languereau é de editor de livros para as crianças que ainda não lêem muito, a fim de 
"compartilhar momentos de felicidade entre pais e filhos". As edições Gautier-Languereau fazem parte do 
grupo Hachette desde 1991. 
7 Carta enviada pela CEN para a editora francesa Gautier Languereau. Infelizmente, nesta carta não havia 
os títulos pelos quais a CEN se interessou em adquirir e também não foi encontrada uma carta resposta. 
8 Carta enviada pela CEN para a editora inglesa A. P. Watt & Son. 
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Berta Ruck9 é a segunda autora que mais teve os títulos impressos na Biblioteca 

das Moças, foram quinze obras publicadas num total correspondente à 8% das 

impressões realizadas pela editora. 

Outro critério para a escolha dos títulos está relacionado com a intenção de 

direcioná-los para o público leitor que a CEN tem em mente, neste caso, as moças: 

 

“Nós temos interesse em livros sobre literatura para garotas e 

gostaríamos de sugestões para possíveis traduções, nos envie uma lista de 

autores ingleses ou americanos para publicação, junto envie cópia dos livros 

para estudos editoriais”.10 (Dossiê Florence Barclay)    

 

Também é necessário destacar que algumas editoras apresentavam, em suas 

propagandas, o sucesso que a obra já garantia em seu país de origem, utilizando-se 

desse argumento para apresentar um novo título para a CEN. 

 

“Nós estamos felizes em pedir a atenção de vocês para um outro novo 

título da senhorita Flora Klickmann, a renomada autora de ‘Flower Patch’ livro 

editado pela ‘The woman’s magazine’. O presente livro é intitulado ‘Visitors at 

the Flora Patch’ estamos enviando uma cópia separadamente para sua 

avaliação. O livro tem vendido muito bem por aqui juntamente com os de 

Barclay e nós acreditamos que vocês se interessarão em adquiri-lo para a 

tradução em língua portuguesa”. (Dossiê Florence Barcley)  

 

Entre as impressões da Coleção, Florence Barclay é a sexta autora que mais teve 

seus títulos impressos, foram oito títulos publicados num total que correspondeu à 4% 

das impressões entre os demais autores e títulos, publicados pela editora. 

Sobre os acordos de tradução e publicação das obras ‘O Rosário’, ‘A Castela de 

Shentone’ e ‘As irmãs brancas’ de Florence Barclay, foi encontrada uma carta de junho 

de 1931 enviada pela editora G. P. Putnam’s Sons para a CEN, a qual estabelecia os 

valores para a reedição das referidas obras. Os valores propostos pelas reedições foram 

                                                 
9 A biografia de Berta Ruck pode ser encontrada no site: 
HTTP://en.wikepedia.org/wiki/Special:Search/Berta_Ruck 
10 Carta enviada pela CEN para a editora inglesa G.P. Putnam’s Sons. 
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8 libras para a tiragem de mil cópias de ‘O Rosário’ e 10 libras para as tiragens de mil 

cópias das demais obras. (Dossiê Florence Barclay) 

Não foi encontrada a carta resposta da CEN em relação a carta de junho de 1931, 

mas em contra partida foi  encontrada uma carta de outubro de 1931, da editora G. P. 

Putnam’s Sons agradecendo o envio do cheque no valor 18 libras referentes ao 

pagamento da tiragem de mil cópias das obras ‘O Rosário’ e ‘As irmãs brancas’. 

(Dossiê Florence Barclay) 

O que nos leva a concluir que neste momento, a CEN reedita apenas estas duas 

obras pelo valor estipulado na carta de junho de 1931. 

É interessante ressaltar que as datas das cartas encontradas com pedidos de 

reedição das obras de Barclay, não correspondem com as datas em que elas foram 

reeditadas no Brasil se comparadas às fichas de movimento editorial da CEN. Esta 

observação se faz necessária, pois há cartas da editora G. P. Putnam’s Sons cobrando o 

pagamento das reedições de ‘O Rosário’, com pedidos para saber e acompanhar as 

vendas deste título no Brasil pois acreditam haver um possível pagamento adicional em 

haver. (carta do dia 12⁄02⁄1930 - Dossiê Florence Barclay)   

Em outra carta da G. P. Putnam’s Sons de dezembro de 1934, novamente a 

editora pede para saber a respeito das tiragens publicadas dos títulos de Florence 

Barclay.  (Dossiê Florence Barclay) 

De acordo com as fichas de movimento de edição da CEN, a obra ‘O Rosário’ 

foi reeditada catorze vezes pela editora, daí a preocupação da editora G. P. Putnam’s 

Sons em tentar acompanhar o movimento das edições deste título.  

Sobre os acordos de cessão de direitos de publicação e tradução em língua 

portuguesa dos títulos de Berta Ruck, em uma carta de julho de 1947, a CEN faz um 

pedido de reedição da obra “A esposa que não foi beijada”, lembrando a editora A. P. 

Watt & Son – Hasting House que também envie na resposta o valor para esta reedição. 

(Dossiê Berta Ruck) 

Em resposta a carta de julho de 1947, a editora A. P. Watt & Son – Hasting 

House em outubro de 1947, propõe à CEN o valor de 20 libras para a reedição do título. 

Não está estipulado na carta a tiragem para este valor, também não foi encontrada ainda 

uma carta da CEN aceitando esta proposta. Provavelmente não tenha sido aceita, pois a 

reedição mais próxima da data desta carta, de acordo com a ficha de movimentos 

editoriais é de 1949, ano da quarta edição deste título, sendo a tiragem de 4004 

volumes. 
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Em outubro de 1950 a editora inglesa envia uma propaganda para CEN de um 

novo romance de Berta Ruck - ‘Jornada Esperançosa’. (Já citado). Em novembro de 

1950 a editora A. P. Watt & Son confirma o envio de uma cópia da nova obra de Berta 

Ruck para análise e propõe o pagamento de 25 libras pela tiragem de três mil cópias; 

esclarecendo também, que poderia haver alterações no valor para próximas edições. 

Não foi encontrada nenhuma carta que confirmasse a aquisição deste título pela CEN, 

fato que provavelmente não tenha acontecido, pois esta obra não está relacionada na 

ficha de movimento editorial da Cia. 

Entre os dez autores da CEN que mais tiveram seus títulos publicados, Elinor 

Glyn é a quarta autora mais editada, foram onze obras ao todo, o que correspondeu a 6% 

do total das publicações por autor realizadas pela editora. 

Sobre os acordos de direitos de publicação e tradução em língua portuguesa de 

Elinor Glyn, a CEN negociaram-nas com a editora inglesa Hughes Messie & CO LTD.  

Em uma carta de janeiro de 1947, a CEN expõe seus interesses em adquirir 

alguns títulos de Elinor Glyn, uns para a publicação e outros para reedição, desejando 

informações sobre os valores e termos para o estabelecimento de um novo contrato. Os 

títulos eram: ‘Cegueira do amor’, ‘O grande momento’, ‘O homem e o momento’, ‘It’, 

‘Por que?’, ‘Seis dias de amor’, ‘Macho e Fêmea’; Aquisições novas: ‘As vicissitudes 

de Evangeline’, ‘Reflexões de Ambrosine’ e ‘Chamas Gloriosas’. A CEN também faz 

menção à uma crise de impressão pela qual o Brasil está passando e desta forma, 

gostaria de uma boa oferta para a negociação dos direitos por dez anos, a partir da 

assinatura do contrato. (Dossiê Elinor Glyn) 

A editora Hughes Messie & CO LTD, na carta de setembro de 1947, responde 

que a cessão de direitos dos onze títulos de Elinor Glyn, por cinco anos apenas, é de 500 

libras. A carta não especifica a tiragem destas obras. (Dossiê Elinor Glyn) 

Em outubro de 1947, a CEN informa que recebeu a fatura de 500 libras referente 

ao pagamento pela aquisição dos onze títulos e notifica a editora inglesa que está 

fazendo o possível par remeter o pagamento. (Dossiê Elinor Glyn)  

Em uma nova carta, em novembro de 1954, a CEN pede a renovação da cessão 

dos direitos dos onze títulos ora adquiridos em 1947, porém, informa à editora inglesa 

de que não foram boas as vendas, propondo para esta nova negociação o pagamento de 

250 libras. (Dossiê Elinor Glyn) 

Na carta de janeiro de 1955, a Hughes Messie & CO LTD concorda com o 

pagamento do valor proposto pela CEN, estendendo por mais cinco anos a cessão de 
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direitos para a tradução e publicação em língua portuguesa das obras de Elinor Glyn. 

(Dossiê Elinor Glyn)  

Não foi possível analisar mais dossiês, porque os documentos do Departamento 

Editorial da Cia ainda estão em processo de catalogação e organização. Porém, pudemos 

concluir que as editoras iniciavam os acordos trocando informações a respeito de 

propagandas de novas obras dos autores, enviando-as muitas vezes para avaliação, e, 

quando aceitas, ou a CEN fazia uma proposta de valores para a publicação do exemplar, 

ou a outra parte já enviava junto à propaganda o valor estabelecido para a publicação. 

 Diferentemente do acordo feito entre a CEN e a Livraria Castilho, que 

estabeleceu a venda definitiva da propriedade literária dos títulos acordados. Os acordos 

realizados com as demais editoras entre elas a Hughes Messie & CO LTD; G. P. 

Putnam’s Sons; A. P. Watt & Son – Hasting House; Librairie Plon-Nourrit, 

estabeleciam a cessão de direitos de tradução e publicação de tiragens com valores e 

quantidades específicas segundo cada um dos títulos acordados, ou também, a cessão 

destes direitos poderiam ser negociadas por um período determinado, mas, em ambas as 

formas de acordo as editoras deixavam claro que para as futuras negociações, em caso 

de reedições, os valores poderiam ser alterados. 

 Em relação às contra propostas, a CEN muitas vezes pleiteava a diminuição dos 

valores dos títulos afirmando que não foram boas as vendas, ou então, justificava-se 

dizendo que no Brasil a obra não atingiria um número suficiente de vendas para que 

suprissem os gastos da impressão.   

Assim, com o intuito de completar o entendimento sobre a organização da 

Biblioteca das Moças que, com esta análise pudemos identificar as formas e 

preferências para a seleção das obras editadas, sua origem, acordos comerciais e 

editoras envolvidas, com o intuito de compreendermos a maneira como se deu a 

composição do fundo editorial da Coleção. 
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Movimento editorial durante o período inicial de composição da Coleção 

 

Utilizando as fichas de movimento editorial, elaboradas para o controle da 

produção, pudemos organizar gráficos que nos permitem visualizar as tiragens dos 

romances impressos e seus respectivos autores.  
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‘O Rosário’ de Florence L. Barclay foi o primeiro romance a compor a coleção, 

foi publicado em agosto 1926, reimpresso em julho e outubro de 1927 e ainda em 

fevereiro de 1929. A autora neste período teve mais seis títulos publicados, dois 1927 (A 

Castelã de Shentone, Amor pelo telefone), três em 1928 (Acompanhando a estrela, 

Jardim fechado, As irmãs brancas) e um em 1929 (Enquanto é tempo de amar), o que 

correspondeu a 49% do total das impressões da coleção nesta década. Todos os títulos 

referentes a este período, correspondem aos primeiros romances que foram adquiridos 

pela CEN para iniciar o fundo editorial da Biblioteca das Moças. 

O segundo autor que teve seus romances publicados pela Cia foi Guy de 

Chantepleure – ‘Doida Aventura’, foi publicado em dezembro de 1927 e não mais 

reeditado, o mesmo aconteceu com a ‘A Comédia Nupcial’ impressa apenas em 

fevereiro de 1929, já ‘O Castelo Encantado’ teve sua primeira edição publicada em 

maio de 1928 e logo em seguida reeditado em julho do mesmo ano com ambas as 

tiragens de 4.000 volumes. O título ‘Noiva’ do mesmo autor, foi publicado em 
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dezembro de 1929 e reimpresso várias vezes em períodos posteriores. Guy de 

Chantepleure correspondeu a 16% do total das impressões na década de 1920, fato que 

não se repete mais nas impressões dos períodos posteriores. 

Em relação às impressões de Delly, Cunha (1998) afirma que uma edição 

comportava em média 4.000 exemplares. É importante ressaltar dois aspectos em 

relação a M.Delly neste período, o primeiro é que foram publicados ‘Magali’ e 

‘Freirinha’, permanecendo em terceiro lugar em relação ao total das publicações feitas 

pela CEN neste momento de formação de fundo editorial e ambos foram em 1929. O 

segundo aspecto é que sua tiragem diferentemente do que Cunha aponta já inicia em 

5.000 exemplares impressos cada título, mesmo porque, se permanecesse na média de 

4.000 exemplares impressos por título, não seria de M.Delly o maior número de títulos 

adquiridos e reimpressos pela coleção. 

Durante o primeiro período, no qual a Coleção começa a ser composta, a 

sociedade vive a plena instauração da ordem burguesa e do processo de urbanização e 

higienização iniciado durante a Belle époque. 

 

a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações: a 

consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que 

oferecia novas alternativas de convivência social; a ascensão da 

burguesia e o surgimento de uma nova mentalidade a burguesa – 

reorganizadora das vivências familiares e domésticas, do tempo e das 

atividades femininas; e, por que não, a sensibilidade e a forma de pensar 

o amor. (D’INCAO,1997:223) 

 

Como a preocupação da República no momento é a modernização, seu principal 

objetivo é transformar suas capitais em metrópoles com hábitos civilizados, iguais ao 

modelo parisiense. Segundo D’Incao (1997) o desenvolvimento das cidades e da vida 

burguesa alteram o espaço no interior da residência, tornando-a mais aconchegante; este 

movimento deixa ainda mais claros os limites de convívio e as distâncias sociais entre a 

nova classe e o povo, permitindo um processo de privatização da família marcado pelo 

valor da intimidade. 

 

Essa interiorização da vida doméstica, no entanto, deu-se ao mesmo 

tempo em que as casas mais ricas se abriam para uma espécie de 
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aparição pública por parte de um círculo restrito de familiares, parentes 

e amigos. (D’INCAO,1997:223)      

 

Segundo D’Incao (1997), era em meio a salões e salas de visita que a idéia de 

intimidade se ampliava à família, em especial a mulher, que submetia-se à avaliação e 

opinião das outras pessoas. É neste momento que a mulher burguesa passa a ter uma 

maior convivência social, freqüentando cafés, bailes, teatros, porém não só o pai ou o 

marido vigiavam sua presença, como sua conduta também estava submetida às normas 

estabelecidas pela sociedade. Tanto nas casas, domínios privados, quanto nas salas de 

jantar e salões, haviam regras para bem receber e bem representar diante das visitas. 

 

As salas abriam-se freqüentemente para reuniões mais fechadas ou 

saraus, em que se liam trechos de poesias e romances em voz alta, ou 

uma voz acompanhava os sons do piano ou harpa. 

As leituras animadas pelos encontros sociais, ou feitas à sombra das 

árvores ou na mornidão das alcovas, geraram um público leitor 

eminentemente feminino. A possibilidade do ócio entre as mulheres de 

elite incentivou a absorção das novelas românticas e sentimentais 

consumidas entre um bordado e outro, receitas de doces e confidências 

entre amigas. As histórias de heroínas românticas, langorosas e 

sofredoras acabaram por incentivar a idealização das relações 

amorosas e das perspectivas de casamento. (D’INCAO,1997:229)      

 

De acordo com Soihet (1997), as imposições da nova ordem tinham o respaldo 

da ciência. A medicina social assegurava como características femininas, por razões 

biológicas: a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as 

intelectuais, a subordinação a sexualidade à vocação maternal. Segundo a autora, as 

características atribuídas às mulheres eram suficientes para justificar que se exigisse 

delas uma atitude de submissão, um comportamento que não maculasse sua honra. 

D’Incao (1997) destaca que: 

 

a família burguesa, ao reforçar no imaginário a importância do amor 

familiar e do cuidado com o marido e com os filhos, redefine o papel 

feminino e ao mesmo tempo reserva para a mulher novas e absorventes 
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atividades no interior do espaço doméstico. Percebe-se o endosso desse 

papel por parte dos meios médicos, educativos e da imprensa na 

formulação de uma série de propostas que visavam “educar” a mulher 

para o seu papel de guardiã do lar e da família – a medicina, por 

exemplo, combatia severamente o ócio e sugeria que as mulheres se 

ocupassem ao máximo dos afazeres domésticos. Considerada base moral 

da sociedade, a mulher de elite, a esposa e mãe da família burguesa 

deveria adotar regras castas no encontro sexual com o marido, vigiar a 

castidade das filhas, constituir uma descendência saudável e cuidar do 

comportamento da prole. (D’INCAO,1997:230) 

 

 Podemos perceber que junto ao processo de urbanização e modernização das 

cidades, há uma mudança nos sentimentos transformando na sensibilidade o que se 

entendia ora por amor, ora por sexualidade. Como conseqüência, de acordo com 

D’Incao (1997), teria havido um afastamento dos corpos que passaram a ser mediados 

por um conjunto de regras prescritas pelo amor romântico. O ideal das mulheres 

(frágeis, dependentes, pertencentes ao espaço doméstico e à maternidade dedicada), 

cultivado pela família burguesa, marca forte presença em publicações para mulheres, 

romances que também auxiliariam a modelar sua identidade.  

 Outro aspecto que vai acompanhar a modernização no país é a educação, as 

escolas normais que se expandiram com a República para a formação de docentes, têm 

nos anos 20 forte presença do público feminino, seja por jovens atraídas pelo magistério 

por necessidade, ou pelas filhas de grupos sociais privilegiados, por ambicionarem ir 

além dos tradicionais espaços sociais e intelectuais que já lhes eram reservados em sua 

instrução inicial.11 De qualquer maneira, a concepção de trabalho que se construiu para 

a mulher fora de casa, neste período ainda era considerada como uma ocupação 

transitória, a qual deveria ser abandonada sempre que se impusesse a verdadeira missão 

feminina de esposa e mãe.  

                                                 
11 Em relação a entrada das mulheres no exercício do magistério, de acordo co Louro (1997) é importante 
lembrar que a instituição escolar exerceu, desde seus inícios, uma ação distintiva, uma ação 
diferenciadora, não apenas por tornar por tornar os que nela entravam distintos dos outros (daqueles – as 
que a ela não tinham acesso), mas também por dividir internamente os que lá estavam, através de 
múltipos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização. Ao incorporar, portanto, os grupos 
sociais antes excluídos de modo a garantir as diferenças, a escola precisou se tornar diversa – em sua 
organização, em seus prédios, nos seus currículos e regulamentos, nas suas formas de avaliação e 
também, é claro, em seus professores e professoras. (Louro,1997:78) 
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 Segundo Louro (1997), o trabalho poderia ameaçá-las como mulheres, por isso o 

trabalho deveria ser exercido de modo a não as afastar da vida familiar, dos deveres 

domésticos, da alegria da maternidade, da pureza do lar. O trabalho fora seria aceitável 

para as moças solteiras até o momento do casamento ou para mulheres que ficassem sós 

– as ‘solteironas’ e viúvas. Mesmo desta maneira, as normalistas seriam também 

cercadas por restrições e cuidados para que sua profissionalização não se chocasse com 

sua feminilidade. Afinal, o sustento da família cabia ao homem; o trabalho externo para 

ele era visto não apenas como sinal de sua capacidade provedora, mas também como 

um sinal de sua masculinidade. (LOURO, 1997:453)  

É neste momento, que a crise da ordem oligárquica, as críticas ao caráter 

excludente do liberalismo, que movimentam a sociedade no sentido mudancista, vão 

apontando a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento na busca do ideal 

democrático de uma República Nova, com o Estado como centro de coesão da formação 

social e a educação como seu elemento desencadeador. Desde o século XVIII, a 

ideologia iluminista, ao criar o mito da educação capaz de reformar a sociedade, deseja 

que a vulgarização escolar transforme hábitos e costumes e que uma elite, com a difusão 

de suas idéias, tenha o poder de remodelar toda a nação. Dessa forma, a discussão da 

modernidade e de projetos político-educativos, as visões diferenciadas das relações 

Estado, sociedade e educação, as exigências da construção da nacionalidade, as 

alternativas de organização da cultura e da educação na sociedade civil e no Estado que 

desenvolvem os intelectuais da cidade, mostram que se vive um período importante do 

processo de mudança e transformação social. (ACCÁCIO, 2005:113) 

Segundo Hallewell (1985), a revolução de 1930 foi politicamente o fim da 

república velha, a fachada erguida para ocultar a oligarquia dos fazendeiros por trás da 

aparência de uma democracia liberal moderna. Economicamente a revolução de 1930, 

proclamou o fim da escravidão do país à agricultura dominada pela exportação, que 

sustentara aquela república. Socialmente, ela viu a elite do café que controlava a velha 

ordem, ser obrigada a ceder espaço a uma classe média em ascensão. De acordo com o 

autor, os acontecimentos de 30 e 32 anunciavam uma nova era de consciência nacional; 

no plano político a constituição as 1934 representou um efetivo retorno a posições que 

predominavam antes de 1889, rejeitou a separação da Igreja e do Estado, aboliu o 

divórcio, restaurou a educação religiosa nas escolas e, embora evitando um 

restabelecimento formal, voltou a reconhecer tacitamente o catolicismo como religião 

nacional. (HALLEWELL, 1985:336) 
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Para Hallewell (1985), já no início dos anos 30, a Companhia Editora Nacional 

se tornara a maior editora de livros de São Paulo, sobrevivendo às vicissitudes da 

revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 1932. Sua produção é superior 

em relação à produção total de livros da cidade. Em 1938, Octalles afirmava que sua 

empresa respondia por aproximadamente um terço de toda a produção do país (na época 

em torno de dez milhões de exemplares por ano). (HALLEWELL, 1985:293) 

 A Biblioteca das Moças neste período estava em plena composição do seu fundo 

editorial, com várias novas aquisições de títulos, no ano de 1934, chegou a representar 

3% entre o total da produção impressa pela editora. 

 Com relação à leitura dos romances água com açúcar, D’Incao (1997) aponta: 

 

As alcovas, espaço do segredo e da individualidade, forneciam toda a 

privacidade necessária para a explosão dos sentimentos: lágrimas de 

dor ou ciúmes, saudades, declarações amorosas, cartinhas afetuosas e 

leitura de romances. “A mascar social será um índice das contradições 

profundas da sociedade burguesa e capitalista (...) em função da 

repressão dos sentimentos, o amor vai restringir-se à idealização da 

alma e à supressão do corpo”. (D’INCAO, 1997:229) 

 

 De acordo com D’Incao (1997), o casamento entre as famílias ricas e burguesas 

era usado como forma de manutenção do status (ainda que os romances alertassem para 

uniões “por amor”). Menina ou mulher, escolhida e candidata ao casamento, passava a 

ser extremamente vigiada, nos casamentos das classes altas a virgindade funcionava 

como um dispositivo para manter o status da noiva como um objeto de valor econômico 

e político, sobre o qual se assentaria o sistema de herança de propriedade que garantia 

linhagem da parentela. Mulheres casadas assumiam um novo papel: contribuir para o 

projeto familiar de mobilidade social por meio de sua postura nos salões como anfitriãs 

e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães. Passam a deter um 

significado de capital cultural, pois da sua postura passa a depender também o sucesso 

da família, mesmo que seus maridos fossem representados pela imagem que suas 

mulheres pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de convívio, a 

autoridade familiar estaria sempre mantida em mãos masculinas, seja do marido ou do 

pai.  
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 Segundo D’Incao (1997), cada vez mais é reforçada a idéia de que ser mulher é 

ser quase integralmente mãe dedicada e atenciosa, um ideal que só pode ser plenamente 

atingido dentro da esfera da família burguesa. Os cuidados e a supervisão da mãe 

passam a ser muito valorizados nessa época, ganha força a idéia de que é muito 

importante que as próprias mães cuidem da primeira educação dos filhos e não os 

deixem sob influência de pessoas desconhecidas. Esposas, tias, irmãs, sobrinhas (e 

serviçais) cuidavam da imagem do homem público; esse homem aparentemente 

autônomo, envolto em questões de política e economia, estava na verdade rodeado por 

um conjunto de mulheres das quais esperava que o ajudassem a manter sua posição 

social. (D’INCAO, 1997: 229) 

 Dentro do regime capitalista que se instaurava, era este o modelo de família 

burguesa como ideal a ser seguido. Com a supressão do escravismo, era das camadas 

populares que se esperava uma força de trabalho adequada e disciplinada. Segundo 

Soihet (1997), a organização dos populares assumia uma multiplicidade de formas, 

sendo inúmeras as famílias chefiadas por mulheres sós. Isso se devia não apenas às 

dificuldades econômicas, mas igualmente às normas e valores diversos, próprios da 

cultura popular. Era da responsabilidade destas mulheres pobres tarefas como: 

lavadeiras, engomadeiras, doceiras, bordadeiras, floristas, cartomantes, operárias12 e os 

possíveis trabalhos que surgissem. 

 De acordo com Soihet (1997): 

 

A rua simbolizava o espaço do desvio, das tentações, devendo as mães 

pobres, segundo os médicos e juristas, exercer vigilância constante sobre 

suas filhas, nesses novos tempos de preocupação com a moralidade 

como indicação de progresso e civilização. Essa exigência afigurava-se 

impossível de ser cumprida pelas mulheres pobres que precisavam 

trabalhar e que para isso deviam sair às ruas à procura de 

possibilidades de sobrevivência. Aliás, não apenas em São Paulo: toda a 

sua maneira de sobreviver implicava a liberdade de circulação pela 

cidade, pois dependiam de um circuito de informações, bate-papos, leva-

e-traz, contratos verbais. (SOIHET, 1997: 365) 

 

                                                 
12 Sobre trabalho feminino nas fábricas ver: Trabalho feminino e sexualidade – Magareth Rago. 
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Soihet (1997) aponta como era grande a participação destas mulheres no mundo 

do trabalho, embora mantidas numa posição subalterna, as mulheres pobres, em grande 

parte, não se adaptavam às características dadas como universais ao sexo feminino: 

submissão, recato, delicadeza, fragilidade. Eram mulheres que trabalhavam e muito, em 

sua maioria não eram formalmente casadas, brigavam na rua, pronunciavam palavrões, 

fugindo em grande escala, aos estereótipos atribuídos ao sexo frágil.  (Soihet, 1997: 

367) 

  O maior problema que começa a ocorrer a essas mulheres que trabalham, é a 

freqüente associação entre sua atuação e a questão da moralidade social. Vários 

discursos de setores sociais destacam a ameaça a honra feminina representada pelo 

mundo do trabalho. O trabalho, a rua, o espaço público para mulheres desacompanhadas 

e fora da vigilância do pai ou do marido, passa a ser descrito como um espaço da 

perdição, da mulher incorreta, da prostituição. Acaba tornando-se mais do que claro 

que, essa visão está associada, direta ou indiretamente, à vontade de direcionar as 

mulheres à esfera da vida privada, lembrando-lhes de que não deveriam fugir à conduta 

que delas era esperada. 

 Podemos perceber que para essas mulheres das camadas populares, ocupadas 

com o trabalho e a sobrevivência sua e de seus filhos, não havia condições e nem espaço 

para uma educação formal e erudita quanto para a leitura. Em relação aos romances, a 

maior diferença entre as mulheres burguesas e as das camadas populares, é que para a 

primeira o amor teria sido um alimento do espírito (encontrado apenas nas leituras dos 

romances) e muito menos uma prática existencial, enquanto que para a segunda, sem 

tantos recursos, teve maiores possibilidades de poder amar pessoas de sua condição 

social, uma vez que o amor, ou a expressão da sexualidade, caso levasse a uma união, 

não comprometeria as pressões de interesses políticos e econômicos.  

 As escolhas dos autores que compõem a Biblioteca parecem, por suas próprias 

biografias, repor essas representações dominantes do amor romântico, do lugar da 

mulher bem comportada, da importância da família. Os autores, nas biografias 

encontradas, parecem ser eles mesmos personagens de seus romances, com trajetórias 

exemplares, permitindo a identificação do leitor com a história e o autor. 

M.Delly é o pseudônimo coletivo dos irmãos franceses Jeanne Henriette Marie 

Petitjean de la Rosière, nascida em 1875 e de seu irmão Frédéric Henri Joseph, 

nascido em 1876, filhos de Charlotte Gaultier de la Rosière e Ernest Petitjean, oficial da 

artilharia francesa. Marie recebeu a educação formal das jovens moças de boas famílias 
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da época, era tímida e reservada, gostava de ficar em seu quarto escrevendo romances 

em seus cadernos velhos de escola. Este material acabou descoberto por sua mãe que o 

mostrou para o pai e para o irmão de Marie; Frédéric, com a permissão do pai, 

apresentou o manuscrito à várias editoras, sendo aceito pela Bonne Presse e publicado 

no natal de 1894. Frédéric sugeriu à irmã que se apresentasse sob o pseudônimo de 

Sr.Delly, que mais tarde ficou resumido à Delly apenas. Começa assim a carreira 

literária de Jeanne Henriette Marie Petitjean de la Rosière, que em 1913 já havia 

publicado vinte e cinco romances que vendiam aos milhares. 

Frédéric foi vítima de uma doença jamais esclarecida que o deixou em uma cadeira de 

rodas, Marie dedicou-se a cuidar do irmão, o qual passou a contribuir ativamente nas 

produções dos romances. Os manuscritos encontrados nos cadernos escolares mostram a 

alternância de caligrafias, o que nos sugere que Frédéric também passou a escrever os 

romances. Frédéric ocupava-se também das relações com os editores e as finanças. 

Todas as obras de Delly tinham os direitos de tradução, adaptação e reprodução 

reservados. Delly foi publicado em diversas editoras: Didot, Flammarion, Plon, Bonne 

Presse, H.Gautier, Gautier Languereau e Tallandier, além de várias revistas. As vendas 

eram vertiginosas, mesmo vinte anos após a morte dos irmãos, Delly continuava a 

vender. 

 
Amy Roberta (Berta Ruck) nasceu em Muree, Índia, em 2 de agosto de 1878, a 

mais velha entre oito crianças.  Seus pais eram do exército britânico; em 1888 a família 

Ruck é transferida de volta para o Norte de Gales. Berta Ruck freqüentou escolas de 

artes em Londres e Paris. Inicialmente, Ruck trabalhou como ilustradora, fornecendo 

desenhos de histórias para crianças em algumas revistas, foi neste momento que ela 

começou a escrever histórias de ficção para revistas femininas. Em 1909, Ruck se casa 

com o escritor Oliver Onions (1873-1961), que mais tarde mudou seu nome para 

George Oliver. Tiveram dois filhos, Arthur (nascido em 1912) e William (nascido em 

1913). Com o auxílio do marido, Berta, em 1912, prepara uma de suas histórias para a 

publicação em formato de livro. O romance foi um sucesso, tanto na Grã - Bretanha 

quanto nos Estados Unidos. Assim, ela começou uma carreira dedicada como escritora 

popular. Ao longo de cinqüenta e oito anos, ela publicou mais de cem livros. Alguns de 

seus romances, também foram adaptados para filmes13.   

 

                                                 
13 Ruck morreu em Aberdovey, País de Gales, em 11 de agosto de 1978, com a idade de 100 anos. 
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Florence Louisa Barclay14, nascida Florence Louisa Charlesworth, em 2 de 

dezembro de 1862, na Inglaterra, era filha de um pastor anglicano, casou-se em 1881 

com Charles W. Barclay com quem teve oito filhos. Participou do exército da salvação, 

foi líder e co-fundadora da organização “Voluntários da América”. Aos quarenta anos, 

com problemas de saúde, ficou acamada por um longo tempo, período no qual passou a 

dedicar-se à escrever romances, sua primeira obra foi ‘As rodas do tempo’, seu próximo 

romance foi ‘O Rosário’, publicado em 1909, que devido ao grande sucesso foi 

traduzido para oito línguas diferentes, adaptado para peças teatrais e para o cinema. De 

acordo com o New York Times, em 1910, este romance foi o mais vendido nos Estados 

Unidos. Florence Barclay escreveu onze livros, morreu em 1921 aos cinqüenta e oito 

anos, teve sua biografia escrita por suas filhas e publicada pela editora G. P. Putnam's 

Sons.     

Elinor Glyn 15, nasceu em dezessete de outubro de 1864, escritora inglesa de 

romances, educada pela avó, foi considerada autora dos bestsellers do início do século 

XX, no auge de sua popularidade e da notoriedade de seus livros, Glyn mudou-se para 

Hollywood, passando a escrever os scripts de vários filmes mudos, porém teve uma 

breve carreira com diretora16.  

Autores bem comportados, com romances adequados fizeram da Biblioteca das 

Moças dos primeiros tempos uma fórmula editorial de sucesso, aceita nas famílias 

católicas brasileiras como leitura adequada e saudável para os novos leitores que 

surgiam. 

 

  

                                                 
14 A biografia de Florence Barclay pode ser encontrada no site: 
HTTP://en.wikipedia.org/wiki/Florence_L._Barclay 
15 A biografia de Elinor Glyn pode ser encontrada no site: HTTP://en.wikipédia.org/wiki/Elinor_Glyn 
16 Morreu aos setenta e nove anos em vinte e três de setembro de 1943. 
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Ritmo da produção durante o período de maior desenvolvimento da Coleção 
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Como podemos verificar, os romances de M.Delly representam 17% do total das 

impressões entre os anos de 1930 e 1948, valor que corresponde a mais de 412 mil 
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exemplares impressos. São eles: Magali, Freirinha, Escrava ou rainha, Entre duas 

almas, O rei Kidji, Elfrida, O fim de uma Valquíria, Vencido!,Alma em flor, Meu 

vestido cor de céu, (nove títulos) todos reeditados; Foi o destino, No silêncio da noite, A 

casa dos rouxinóis, A vingança de Ralph, (quatro títulos) todos novos.   

O ritmo de produção entre os anos de 1930 e 1939 apresenta um grande número 

de lançamentos impressos, indicando que a Coleção durante estes anos ainda está 

compondo seu um fundo editorial. Embora entre 1936 e 1939 seja predominante o total 

de reimpressões em relação aos títulos novos, é importante perceber que é grande a 

quantidade de títulos novos adquiridos neste período. São 54% (setenta e nove títulos) 

novidades e 46% (sessenta e nove títulos) reimpressões. Apesar das tiragens dos títulos 

de M.Delly superarem em quantidade as tiragens dos outros títulos, neste período, 

apenas dois títulos foram reeditados entre o total de sessenta e nove; e apenas oito 

lançamentos foram impressos em relação aos setenta e nove títulos novos adquiridos 

pela CEN. A Biblioteca da Moças, portanto, era um grande sucesso editorial, com 

tiragens altíssimas, reposição de novos títulos e sucesso dos já lançados. O público 

parece ter acolhido a Biblioteca com entusiasmo. 

Mas, durante a década de 1940, esse sucesso parece se arrefecer. Ao contrário do 

período anterior, há mais reimpressões do que lançamentos de novos títulos, apesar do 

número de novos lançamentos ainda ser significativo. Em 1947, seu total geral 

corresponde ao total de reimpressões, sem qualquer lançamento de título novo. Dos 1,4 

milhão de exemplares impressos, durante a década de 40, temos duzentos e trinta e seis 

títulos publicados dos quais: 87% (noventa e seis títulos) são reimpressões 13% (trinta e 

dois títulos) são novidades. Novamente apesar das tiragens dos títulos de M.Delly 

superarem em quantidade as tiragens dos outros títulos, temos neste período, apenas 

nove títulos reeditados entre os noventa e seis que compunham a Biblioteca e quatro 

lançamentos. Ou seja, apenas vinte e três títulos ou 17% do total das impressões neste 

período. 

A partir de 1948, cai vertiginosamente o número de impressões, segundo Toledo 

(2001) a queda drástica da produção das coleções da Nacional pode ser compreendida 

pela crise que o início da II Guerra Mundial causa no mercado de importação de papel, 

fazendo com que as editoras equacionassem seu programa de produção elegendo outros 

critérios para as publicações. No caso da Nacional, os livros escolares tinham prioridade 

em detrimento das outras séries que ficavam desfavorecidas.   
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Não é fácil tentar estabelecer uma relação direta entre o que parece ser o sucesso 

da Coleção e a situação político-cultural da época. Não há dados que possibilitem uma 

explicação direta para o problema. Porém, a apresentação desse contexto parece trazer 

alguns indícios para a compreensão da questão. 

O sucesso da Biblioteca nos anos 1940 se dá concomitantemente com as 

mudanças significativas no panorama cultural, inaugurado pelo Estado Novo– 

expressão tomada de empréstimo do salazarismo português, seja pela censura, seja pela 

ênfase no nacionalismo, na família e nos bons costumes.  

 Vilhena (1988), ao analisar o período do Estado Novo, procura reconstruir o 

valores estabelecidos por seus ideólogos em relação a educação da família, das 

mulheres e dos jovens. Segundo a autora, Azevedo Amaral e Francisco Campos foram 

maiores representantes intelectuais do novo regime. Em seus escritos, eles justificam a 

pertinência de um Estado forte, autoritário e antiliberal, em face do fracasso das 

experiências democráticas da primeira fase republicana e dos desvios de rota dos 

propósitos fundamentais da Revolução de 30, responsáveis pela situação anárquica 

vivida pelo país. (VILHENA, 1988:196) 

Para Vilhena (1988), Francisco Campos acentua que se deve à educação um 

papel proeminente dentro da estrutura nacional, ele afirma que a educação seria o único 

meio de recuperação dos valores perdidos, em face do avanço das monstruosas 

ideologias internacionalistas. Estes valores seriam a religião, a família e a pátria e sua 

aniquilação representaria o fim da liberdade e da justiça. (VILHENA, 1988:197) 

Vilhena, ao analisar os discursos do Ministro da Educação destaca que, para 

Capanema, a mulher seria a principal responsável pela manutenção desses valores: 

 

(...) a educação feminina tem o preparo para a vida do lar. A família, 

constituída pelo casamento indissolúvel, é a base de nossa organização 

social e está, por isto, colocada sob proteção especial do Estado. Ora, é 

a mulher que funda e conserva a família como é também por suas mãos 

que a família se destrói. Ao Estado, pois, compete, pela educação que lhe 

ministra, prepará-la convenientemente para a sua grave missão. 

(CAPANEMA, apud VILHENA, 1988:197) 
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 São em meio a cursos técnico-profissionais, que a educação doméstica surge 

como maneira mais eficaz de dar conta do grande contingente feminino de classes 

menos abastadas: 

 

Até antes de sua inclusão no curso secundário pela Reforma 

Capanema, a educação doméstica achava-se no quadro mais amplo do 

ensino técnico-profissional, ou seja, a educação doméstica era uma das 

modalidades do ensino profissional. Nesse âmbito, a disciplina 

pretendia, de um lado, formar mão-de-obra especializada para a 

prestação de serviço remunerado em casas de família das classes médias 

urbanas ou da classe superior abastada. Ao mesmo tempo, a educação 

doméstica pretendia incutir na mulher das classes trabalhadora a 

importância do desempenho de suas funções de dona de casa e mãe, mas 

como executora das lidas domésticas, nesta que seria a sua segunda 

jornada de trabalho. Reafirmava-se, no contexto da educação doméstica, 

a relevância da família como “base da sociedade”, do que muito 

dependia o bom andamento e organização do espaço doméstico e das 

atividades aí desenvolvidas. (VILHENA, 1988:199) 

 

 De acordo com Vilhena (1988), o curso de educação doméstica era composto 

pelas seguintes seções: confecções, roupas brancas, rendas e bordados, flores e chapéus, 

desenho e pintura; disciplinas de formação geral: português, cálculo aritmético e 

geométrico, geografia e história do Brasil. Apesar dos cursos tentarem integrar as jovens 

diretamente na força de trabalho, fossem em ateliers ou abrindo oficinas de costura em 

suas próprias casas, estas mulheres julgavam que não seria no trabalho domiciliar que 

encontrariam condições satisfatórias para suprir as necessidades de sua família e as suas 

próprias. Neste sentido, juntar-se a força de trabalho comercial ou industrial, seria fazer 

parte de ocupações altamente valorizadas, porque eram nestes setores que percebiam 

uma porta aberta à elevação social da família como um todo. O que fez um pouco 

mudar a opinião destas mulheres em relação à economia doméstica foi a abertura de um 

novo mercado de trabalho às mestras de economia doméstica. 

 Segundo Vilhena (1988), não demorou muito para este curso passar a fazer parte 

da escola secundária e ter outro tipo de clientela feminina, preocupadas primordialmente 

com o preparo intelectual dos adolescentes de ambos os sexos, com a formação das 
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individualidades condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as 

responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação. Estes cursos agora seriam 

muito mais minuciosos e exigentes quanto aos tipos de atividades a ser desenvolvidas 

pelas futuras mães e dirigentes do espaço doméstico, supondo um quadro familiar, em 

muitos aspectos, distante da realidade das famílias das classes subalternas. A 

organização desses programas, para esta clientela, tinha por objetivo corroborar a 

imagem da mulher ideal, a executora e supervisora de todas as atividades que se 

desenvolvem dentro do recinto doméstico, fazendo o uso devido e organizado da receita 

e da despesa para o perfeito funcionamento do espaço familiar. (VILHENA, 1988:199) 

 Podemos perceber a tentativa destes cursos de profissionalização de atenderem 

camadas da população sem condições de freqüência ao curso comum, de caráter 

eminentemente cultural. Uma forma de educar o público feminino de extratos sociais 

menos privilegiados “para a vida do lar” como classifica Vilhena (1988), por meio do 

ensino doméstico dado nas Escolas Domésticas ou, ainda, a formação de professoras 

por intermediário das Escolas Normais Domésticas. 

 Segundo a autora, o interesse pelo ensino profissionalizante não significou uma 

mudança na concepção de educação para o conjunto da sociedade brasileira, formada 

por diferentes classes sociais. A reforma do ensino secundário, em 1942, explicitaria 

bem o caráter de educação própria das elites dirigentes, de base essencialmente cultural 

e humanística e, por isto mesmo, sem nenhum ingrediente de formação técnica. Tal 

formação ficaria reservada, por meio do ensino profissional, àquele contingente pra 

manejar os novos instrumentos da ação criadora de riqueza. (VILHENA, 1988:200)    

 Diretamente voltada para a complementação da educação própria das elites, é 

possível perceber dentro desta proposta sólida de formação moral, dirigida 

especialmente para as mulheres burguesas, mães e bases solidificadoras da verdadeira 

família e sociedade, uma relação direta aos enredos de romances da Biblioteca das 

Moças, pois suas histórias apresentam personagens femininas delicadas, meigas, 

educadas (perfeitas futuras mães), modelos de virtudes, repletas de aptidões (boas 

donas-de-casa), submissas, dedicadas (boas esposas), a leitura destes romances acabava 

por auxiliar na edificação do perfil destas mulheres.   
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Recepção dos romances: estratégias editoriais, propagandas, recomendação 
e divulgação da Coleção em sua primeira fase 
 

Segundo Ecléa Bosi (1978), a comunicação de idéias e sentimentos não se faz 

em abstrato. Nem, por outro lado, existe um público receptor, um grupo emissor ou um 

canal transmissor em si mesmos. Os vários fatores da comunicação operam interligados, 

compõem a estrutura de um sistema. O sistema é a indústria cultural. Indústria enquanto 

complexo de produção de bens. Cultural, quanto ao tipo desses bens. (BOSI, 1978:40) 

De acordo com a autora, há poderosos centros de controle econômico e político 

que decidem, em última instância, da produção dos bens a serem maciçamente 

consumidos pelo público. E todo o centro de produção supõe um aparelho burocrático 

que possa servi-lo eficazmente: 

  

A organização burocrática filtra a idéia criadora, fá-la prestar 

exame antes de chegar às mãos do que decide: o produtor, o redator-

chefe. Este decide em função de considerações anônimas: a 

rentabilidade eventual do tema proposto, depois abandona o projeto nas 

mãos dos técnicos que o farão objeto de suas próprias manipulações (...). 

O poder cultural do autor da canção ou do artigo, do roteiro fílmico ou 

de uma idéia a emitir, acha-se sujeito ao poder burocrático, de um lado, 

e ao poder técnico, de outro. (BOSI, 1978:42)  

 

 Segundo Bosi (1978), repuxada de um lado por um aparelho burocrático e, de 

outro, pela tendência do público que exige periodicamente formas novas, a indústria 

cultural acaba realizando uma produção de compromisso. Um romance, por exemplo, é 

produzido a partir de alguns padrões, assim vários romances aparentemente muito 

diversos entre si são escritos, utilizando uma mesma fórmula para diversas formas.  

   

Toda cultura está constituída por padrões modelos, que ordenam 

os sonhos e as atitudes. A análise estrutural nos mostra que os mitos e as 

atitudes culturais se podem reduzir a estruturas matemáticas; a indústria 

pode, pois, em princípio, criar Standards a partir de padrões-modelos 

culturais. Efetivamente, a indústria cultural nos ensina que é possível 

fundar a estandartização sobre os grandes temas românticos, 
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transformar os arquétipos em estereótipos. Fabricam-se praticamente 

novelas sentimentais em cadeia, a partir de certos modelos que chegam a 

ser conscientes e racionalizados. (Morin apud BOSI,1978:43)    

   

 De acordo com a denominação de Bosi (1978), as mensagens são compostas sob 

a dupla pressão do vário e do uniforme. Vário é o assunto e uniforme, o estilo. Fatos e 

imagens díspares, palavras e frases semelhantes. Trata-se de uma subordinação de 

conteúdos diferentes a fórmulas de efeito. Sendo imprescindível considerar mais de 

perto a esfera que sustenta toda a indústria cultural: o público. O público é o receptor, 

em termos de teoria da comunicação, a imagem que se faz do público é extremamente 

necessária para atuar na formação ou na penetração dos padrões modelos.    

 O que fica claro para nosso entendimento, é que delegamos poderes de 

persuasão e de transmissão cultural aos meios de massa, ou seja: 

  

Em virtude da ideologia da indústria cultural, o conformismo 

substitui a autonomia e a consciência. A ordem que daí surge não é 

jamais confrontada com o que pretende ser, nem com os interesses reais 

dos homens (...). Pretendendo ser o guia dos perplexos e apresentado-

lhes de maneira enganosa os conflitos que (os receptores) devem 

confundir com os seus, a indústria cultural não resolve esses conflitos a 

não ser em aparência, do mesmo modo que lhe seria impossível resolvê-

los na vida. (Adorno apud Bosi,1978:49)        

 

 A autora deixa clara a idéia de que a indústria cultural, como qualquer outra 

indústria, é um sistema que não se articula a partir do consumidor, mas em função de 

um público massa, abstrato, porque homogêneo, nivelado a priori pelas instituições que 

produzem e difundem as mensagens.  

 Em relação à indústria editorial, as formas materiais que o texto suporta, 

contribuem largamente para modelar as expectativas do leitor e segundo Chartier, este 

trabalho de adaptação – que diminui, simplifica, recorta e ilustra os textos – é 

comandado pela maneira por meio da qual os livreiros e impressores especializados 

neste mercado representam as competências de seus compradores. Assim, as próprias 

estruturas do livro são dirigidas pelo modo de leitura que os editores pensam ser o da 

clientela almejada. (CHARTIER, 1999:20)  
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 Chartier afirma que a liberdade de escolha dos leitores só poderia ser exercida 

dentro de um conjunto previamente constituído com base em interesses e preferências 

que não eram necessariamente os seus. Mesmo se tais preferências não fossem 

puramente comerciais, eram elas que governavam as decisões de publicação e 

determinavam que repertório de textos poderia ser proposto. (CHARTIER, 1999:30) 

Assim, como aponta Toledo, as editoras, nesse momento, tomam para si o 

direito de saber ou de entender melhor o gosto do público e as suas necessidades, 

encomendando aos autores produtos definidos ou enquadrando-os em coleções 

definidoras do perfil do leitor. (TOLEDO, 2001:24-25) 

Toledo apresenta segundo Silva – o responsável pela Casa Editora “O Livro”, o 

modo como as moças paulistas adquirem seus livros: em vez de buscar um autor ou um 

título, as moças que começam a freqüentar as livrarias de São Paulo perguntando pelos 

livros que vão sendo publicados na “Litterature pour jeune fille”. São as próprias 

editoras que vão inventando a necessidade do público. Obviamente, a invenção das 

prescrições das leituras e, conseqüentemente do próprio público, não são prerrogativas 

exclusivas das editoras, cujas representações dos diferentes leitores são compartilhadas 

por outras práticas culturais de seu tempo, canalizadas na forma de projetos editoriais 

específicos. (TOLEDO, 2001:28) 

Outros fatores que também podem influenciar e determinar a escolha da leitura 

são: o preço do livro, a recomendação por autoridades significativas, o circuito de 

propaganda e divulgação das editoras e livrarias. Toledo cita a recomendação dos 

autores e dos títulos apresentados por Lourenço Filho: com relação às autoridades 

significativas, ele explica que a opção freqüente pela leitura de M.Delly entre as moças 

das escolas normais, estaria diretamente vinculada às recomendações feitas nos jornais e 

revistas católicas “como leitura sã” e por “boa parte do clero brasileiro estar mais 

preocupado com a leitura das moças do que com os próprios pais e educadores, a quem 

se impunha também esse dever”. (TOLEDO, 2001:29) 

Os romances adquiridos pela CEN começam a figurar nos catálogos17 de 

propaganda da editora a partir de 1932, classificados como coleção Biblioteca das 

Moças, sintetizando nestes catálogos a representação que fazia de si mesma: a maior 

                                                 
17 Os catálogos utilizados pelas Cia eram denominados ‘Catálogo Geral’, continham propagandas de tudo 
o que estava sendo publicado pela editora no momento: coleções, volumes avulsos, reedições, novos 
lançamentos. 
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coleção de romances para moças, todos escolhidos entre os melhores autores. 

(Catálogo Biblioteca das Moças, contra capa de 1932)      

Nestes catálogos, a CEN utiliza seu prestígio editorial como editora reconhecida 

no mercado para aconselhar aos novos leitores na compra de livros, prescrevendo 

critérios fundamentais como: escolher entre aqueles que distraíam, instruíam e que 

fossem editados por uma editora de renome. 

Na contra capa do catálogo de 1933, lê-se: 

 
Tire a venda dos olhos ao entrar numa livraria. Não peça ao seu livreiro 

um livro qualquer. Se gosta de um romance de amor, exija sempre os da 
BIBLIOTECA DAS MOÇAS, editados pela COMPANHIA EDITORAL 
NACIONAL. 

  
Forme sua biblioteca com livros que ao mesmo tempo distraiam e 

instruam, considerando sempre o nome do editor. Editar é selecionar, e só bem 
seleciona que tem um nome a zelar. 

 
As edições da COMPANHIA EDITORA NACIONAL impõem-se pela 

idoneidade e pelo nome já consagrado desta Companhia, que vem editando as 
melhores obras da literatura mundial, traduzidas somente por escritores 
brasileiros de renome. (Catálogo da Biblioteca das Moças, 1933) 

 

  

Como elementos pós-textuais, aparecem no fim de vários exemplares dos 

romances da coleção, as seguintes propagandas: 

   
Um conselho!... 

    Escolha antes de ler 
Ler bem não é só escolher um autor ou um título. É escolher o editor. Da 

honestidade depende a apresentação do volume. 
A Companhia Editora Nacional foi a primeira, no Brasil, a publicar 

grandes romances pelo mínimo preço. Os volumes admiráveis da "Biblioteca 
das Moças" custam 4$000. Mas fez mais. Foi a primeira a confiar suas 
traduções a grandes escritores –Monteiro Lobato, Azevedo do Amaral, Gustavo 
Barroso, Agrippino Gricco e outros. 

Um Livro traduzido da CEN e apresentado em português em toda sua 
graça original. Esta é a sua garantia. Escolher um livro da Companhia Editora 
Nacional é pagar menos e ler melhor. 

 

 

 Esta propaganda além de ressaltar o prestígio da Nacional como editora 

reconhecida no mercado, une a essa qualidade o diferencial de oferecer o melhor 
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produto pelo menor preço, garantindo também a originalidade dos livros com o melhor 

e mais autêntico trabalho de tradução. 

  

 
Cuidado com os maus livros! 
 
Empregue o seu dinheiro e o seu tempo tendo os livros da Biblioteca das 

Moças edições da Companhia Editora Nacional que se impõem pelas seguintes 
razões: 
1 – Obras de autores consagrados no mundo inteiro Elinor Glyn, Henri Ardel, 
Concórdia Merrel, Delly, Barclay e muitos outros. 
2 – Taduções feitas pelos melhores escritores brasileiros: Godofredo Rangel, 
Monteiro Lobato, Gustava Barroso, Agrippino Griecco e outros. 
3 – Brochuras atraentes, com ótima impressão. 
4 – Preço mínimo, ao alcance de todas as bolsas. 
 

Procure verificar o que afirmamos, adquirindo hoje mesmo as novas 
edições desta biblioteca. 

Volume brochado 4$000 em todas as livrarias.  
   

  

É interessante destacar nesta propaganda, a relação que a editora faz de tempo e 

dinheiro com as qualidades que atribui aos volumes da Biblioteca das Moças, ou seja, 

obras de qualidade para leitores de bom gosto e exigentes. A propaganda valoriza a 

coleção valorizando o seu leitor: uma obra refinada para um leitor refinado; uma 

excelente forma de empregar seu dinheiro; a melhor maneira de aproveitar o seu tempo. 

 Segundo Bosi para Adorno, o imperativo categórico da indústria cultural é: 

“Deves submeter-te porque todos os submetem”. Fica explicito na análise das 

propagandas a idéia da editora em fazer com que o público se reconheça em suas 

mercadorias. 

 
 
  As boas e as más traduções! 
 
  As traduções, no Brasil, sempre tiveram má fama, e com razão. 

 O mercantilismo ou a pressa dos editores sacrificava com más traduções 
as melhores obras da literatura universal. 

A Companhia Editora Nacional também inocorreu nessa falta, mas 
reagiu a tempo, e hoje os seus tradutores são escolhidos entre os maiores nomes 
das letras nacionais. 

  O público precisa atentar nisso. 
 Verifique se o livro adquirido é uma edição da Companhia Editora 
Nacional. (Propagandas, exemplar Biblioteca das Moças)   
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 De acordo com Bosi, esta indústria produz bens de consumo para uma cultura de 

massa18, de forma Kitsch. De acordo com a autora, o kitsch, é uma técnica de solicitação 

tecnológica e emotiva que procura adequar-se ao universo de aspirações do público e 

estimular nele a procura comercial. Como a propaganda, de que ele é forma mediata, 

não inova, apenas varia combinando elementos da mentalidade e do universo de valores 

aceitos pela maioria. O kitsch apóia-se na visão da realidade que o consumidor está 

vivendo.   

   

É difícil resistir aos seus apelos na medida em que as suas 

mensagens, como as da propaganda tocam certas motivações: “Seja 

romântico!”. 

A indústria cultura não pode subsistir fora de uma contínua rede 

de estimulações sensoriais emotivas que provoquem a compra. 

(BOSI,1978:71) 

 

  

Nos catálogos de 1934, podemos perceber claramente os estímulos contidos nas 

mensagens das propagandas da Biblioteca das Moças: 

 

Os livros que falam de esperança, que falam de sofrimentos, que falam 
de alegria – Os livros que falam de amor! Para todas as mãos, mesmo as 
mais puras; para todos os espíritos, mesmo os mais os mais exigentes... 
 
Surpreendente série de livros para moças, a melhor e mais criteriosa 
publicação em nossa língua. Edição caprichada, capa a cores, traduções 
selecionadas. Belíssimos romances de pura e sã leitura. 
 
A Biblioteca das Moças da Companhia Editora Nacional é a mais selecta 
selleção de livros de sã moral que até hoje se tem publicado em língua 
Portuguesa, sendo sua escolha e tradução feitas por um escolhido grupo 
de tradutores brasileiros. 

 

                                                 
18 Segundo Bosi, aquilo que até meados do século XIX significava a cultura (uma educação humanística 
ampla, mas acessível apenas à nobreza e à alta burguesia) não tem mais vigência à medida que os meios 
de informação, e mesmo de formação profissional, se vão generalizando. O contexto privilegiado da 
comunicação de massa é a sociedade industrial do século XX, que tem entre seus traços definidores a 
democratização da informação. (BOSI, 1978:22) 



 45 

Com o objetivo de estimular ainda mais a compra, os romances apresentados no 

Catálogo Geral eram organizados por autor, juntamente a um breve resumo da obra 

como mostra a seguir: 

 

Empenhados em oferecer às moças obras que lhes pudessem interessar 
bastante o espírito, organizamos a presente coleção, reunindo os romances mais 
agradáveis, delicados e interessantes. Ao lado de “Os mais belos poemas de 
amor”, deverão sempre figurar nas estantes das senhoras e senhoritas os 
seguintes romances:  

  
Florence Barclay 
 
 O ROSÁRIO – (Tradução de Maria Eugenia Celso) – O Rosário é o 
romance que mais sucesso tem obtido neste último decênio. Em um concurso 
realizado em Londres, foi considerado, pelas moças, o mais belo dos romances. 
Está traduzido em quase todas as línguas e foi adaptado ao teatro e ao cinema. 
È a história dolorosa de dois corações separados, num ideal de amor, por mil 
embaraços. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:7) 

  
AS IRMÃS BRANCAS – É um romance admirável. Depois de ‘O Rosário’ 

é o livro mais interessante de Florence Barclay. A ação desenvolve-se na época 
das Cruzadas. Mora a Condessa de Norelle (Prioreza das Irmãs Brancas de 
Worcester), e Hugo d’Argent, Cavalheiro do Escudo de Prata, são as figuras 
principais. Leitura sã e agradável, como todos os livros da mesma autora. 
Volume grande com 440 páginas. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:8) 

 
JARDIM FECHADO – Nesta linda produção Florence Barclay 

apresenta um enredo terno e atraente, para alegria e enlevo das suas inúmeras 
leitoras. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:8) 

  
 
 Germaine Agremant 
 

CASAR É BOM – Este admirável romance conquistou o Prêmio Nacional 
Francês de Literatura, em 1927. A sua autora é um dos valores modernos das 
letras no seu país. A ação deste livro é intensamente interessante, e compreende 
uma sociedade curiosa de moças casadoiras, uma baronesa casamenteira e um 
celibatário convicto. Termina de maneira imprevista e cômica. É um livro que 
diverte em sumo grau. 
 

É interessante perceber o quanto a propaganda reafirma em cada resumo dos 

títulos, estratégias como: notoriedade mundial, qualidade de leitura, popularidade entre 

as leitoras, fixando a idéia de obra recomenda por ser de elevada moral além de 

apresentar uma leitura agradável e instigante, estimulando com todas estas 

características a compra do livro. Outro aspecto importante tratado por Bosi (1978) em 
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relação ao kitsch, é que ele é produzido a partir das inovações que a arte trouxe, ele 

parasita a arte; obras literárias podem sofrer um processo de “kitschficação”.     

No caso da Biblioteca das Moças, um exemplo claro deste processo é o método 

utilizado para se esquematizar um enredo de uma história; é reduzido o número de 

personagens e de cenas, o que deixa a narrativa mais fácil; os heróis não apresentam 

uma complexidade psicológica – suas características são claras e apresentadas no 

decorrer da história; não há um aprofundamento existencial dos personagens, que 

acabam reduzidos a simples estereótipos; não existe um aprofundamento histórico e 

cultural das paisagens apresentadas durante a história. O leitor encontra, no romance, 

dois tipos claramente identificáveis: os bons e os maus. Este processo redutor também é 

claramente identificável nas propagandas: história dolorosa de dois corações 

separados, num ideal de amor, por mil embaraços (...); ação desenvolve-se na época 

das Cruzadas (...); Nesta linda produção apresenta-se um enredo terno e atraente, para 

alegria e enlevo (...); A ação deste livro é intensamente interessante, e compreende uma 

sociedade curiosa de moças casadoiras, uma baronesa casamenteira e um celibatário 

convicto. 

Segundo Bosi (1978), as distorções estéticas que sofrem o objeto fabricado em 

série, ocorrem na medida em que a lei básica é a produção de efeitos no maior número 

possível de consumidores. A obra narrativa deve resolver problemas, não de estética, 

mas de psicologia social. Para a narrativa despertar interesse, o autor arma uma cadeia 

de satisfações contínuas e renováveis para a fome do público e estes artifícios são 

impregnados de kitsch. O romance é o melhor exemplo de comunicação de massa: 

 

A mensagem é construída em função dos códigos 

predeterminados e é recebida e interpretada pelo destinatário com base 

em códigos seus, pessoais. É necessário questionar as razões que levam 

o consumidor a aceitar tão entusiasticamente certos produtos culturais, 

respondendo a eles como se o fizesse a reforços compensadores. Uma 

resposta seria o kitsch e, por extensão, a literatura de massa cujo teor e 

os processos de composição estariam subordinados a necessidades de 

evasão e de consolação. (BOSI, 1978: 75) 
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Também podemos perceber nos resumos e apresentações dos volumes, que 

juntamente a recomendação, os estímulos vêm vinculados às idéias de leituras sãs como 

estratégia fundamental para a apresentação dos livros: 

  

 M.Delly 
 

O REI DE KDIJI – Mais um romance desta escritora, tão apreciada 
entre as nossas leitoras. De um entrecho delicado, foi este livro traduzido pelo 
escritor Godofredo Rangel, o que ainda mais o recomenda. Não deve faltar nas 
coleções de nossas leitoras. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:9) 

 
ELFRIDA – É a continuação do romance acima, onde o leitor encontra o 

desfecho do delicado romance. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:9) 
 
ESCRAVA... OU RAINHA? – Um primor de delicadeza. É a história da 

influência de uma mulher fraca, pura, profundamente religiosa, sobre o coração 
do marido – um príncipe russo, antes do casamento, violento, autoritário, 
temido por todos como déspota. O grande sucesso desta obra e o rápido 
esgotamento das edições, muito recomendam este livro. (Catálogo Biblioteca 
das Moças, 1932:10) 

  
 
 Henry Bordeaux 
 

O DESCERRAR DOS OLHOS – Este trabalho é uma criação delicada da 
arte ilimitável do grande escritor francês, o romancista católico mais notável do 
mundo latino. Misto de graça e espiritualidade, este romance enternece e 
comove, mostrando a capacidade efetiva dos seres humanos tocados pelo 
condão divino da crença. (Catálogo Biblioteca das Moças, 1932:13) 
 

‘O Rei de Kidji’ além de descrito como mais um romance de autoria 

extremamente apreciada entre as leitoras, conta com a recomendação de seu tradutor 

“Godofredo Rangel”, escritor e autoridade significativa, como mais uma garantia de 

excelente aquisição de leitura. Em ‘Escrava... ou rainha?’ e ‘O descerrar dos olhos’ são 

descritos como obras profundamente religiosas, o que acentua ainda mais sua 

divulgação como leitura sã extremamente recomendada pelo clero brasileiro. Todas as 

obras são apresentadas como sucessos garantidos, e utilizando outro forte apelo à 

compra do título a maioria vinha recomendando às leitoras a sua rápida aquisição antes 

que se esgotasse. 

Para entender como as recomendações feitas pela Igreja eram para as leitoras 

sinônimo de confiança e leitura adequada, é necessário destacar o artigo A leitura 

Censurada de Aparecida Paiva. Segundo a autora, a proliferação de textos (livros, 
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jornais, panfletos etc.), a ampliação da escolarização e a evolução rápida do público-

leitor provocam uma reação na hierarquia da Igreja, no sentido de recuperar e-ou 

acompanhar o ritmo vertiginoso da era da imprensa. O impresso adquire um status 

social, uma presença política e cultural que ultrapassa largamente os limites das 

capacidades individuais. Os católicos “autorizados”, que cuidam da leitura nas últimas 

décadas do século XIX, não escapam ao início de uma longa crise que engendra ao 

mesmo tempo, a laicização da escola e do Estado e a ruptura dos equilíbrios tradicionais 

(evolução dos costumes, descristianização, escolarização generalizada, desenvolvimento 

industrial da produção da imprensa...). Entretanto, a Igreja ainda se esforça para resistir 

às formas “invasoras” da modernidade e descobre, pouco a pouco, a falência de sua 

autoridade. (Chartier e Hébrard apud PAIVA, 1999:416) 

De acordo com a autora, é nesse esforço de resistência que a Igreja vai gerar 

aqueles que pronunciarão o discurso da censura e do veto, prescrevendo os bons livros 

e, na maioria das vezes, condenando muito mais do que promovendo. Ao fazer circular 

uma concepção de leitura que confunde literatura e apologética, a Igreja ainda reafirma 

que não cabe a si a tarefa de transmissão. Ela reproduz, como instituição, a cultura 

dominante que serve à manutenção do status quo; simultaneamente, produz cultura com 

especificidade, na relação que estabelece com a produção cultural como um todo. 

(PAIVA, 1999:417) 

Paiva aponta que a Igreja assume a posição de que não há mais como sustentar 

que as únicas leituras necessárias para um cristão sejam as do Evangelho e a vida dos 

santos. O romance, por sua vez, ocupa um lugar de destaque na lista dos livros 

perigosos na virada do século. Com as mulheres praticando essa leitura, a utilidade 

moral imediata foi substituída pela recreação, pelo entretenimento e pela fantasia que os 

livros possibilitavam. Logo, seria melhor aceitar o livro, refletir sobre o seu uso, 

aprender a escolhê-lo e a distingui-lo entre os inumeráveis que circulam no mercado 

editorial, aqueles formadores de imaginação sadia, de coração e de consciência cristã 

ou, ao menos, os inofensivos. De acordo com Paiva: 

 

Pouco importava, portanto, se a “crítica católica” obedecia ou não a 

padrões estéticos e literários. Vivia-se em uma República motivada pela 

vontade de instruir, em um espaço social dedicado às múltiplas formas 

do impresso, e a Igreja encontrava-se em vias de perder sua autoridade, 

se não se engajasse nesse processo. Tratava-se de suplantar o 
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adversário, voltando contra ele suas próprias armas. Os clérigos, 

letrados por formação, deveriam assumir e manter a imprensa para uma 

obra de fé, ligando à constituição de um público leitor a esfera de 

influência da Igreja, aceitando os embaraços ao mesmo tempo culturais 

e políticos da “democracia”, sob pena de suicídio. Isso significaria uma 

reviravolta importante nas funções exercidas pelos padres: após terem 

sido predicadores, em seguida mestres de escola, era-lhes necessário 

tornarem-se jornalistas. Foi o que, de certo modo, aconteceu com 

Sinzig19. (Em novembro de 1911 ele foi designado, por seu bispo, para se 

consagrar por tempo integral a essa emprensa de “saneamento”, 

comandada pela moral e pela religião). (PAIVA, 1999:418) 

 
A autora apresenta que o pressuposto defendido por Sinzig é que os livros são 

perigosos, porém o mais grave é que os leitores católicos são fracos e freqüentemente 

inocentes. O livro e a imprensa tornaram-se, então, duplamente perigosos, porque 

podem alcançar “todo mundo”, explicitando os vetores principais de uma crise de 

valores e de costumes que deixa entrever um mundo cuja cultura poderia, de maneira 

definitiva, não mais se ordenar ao redor da crença religiosa e da ordem católica. Daí a 

necessidade de triá-los, para que funcionassem como dispositivo de propagação da fé 

cristã e de seus valores, assegurando a existência pública da Igreja perante seus 

adversários ou diante dos indiferentes.  (PAIVA, 1999:418) 

Para a autora, Sinzig está particularmente preocupado com o público leitor frágil 

e inocente – as mulheres – e é de se supor que elas fiquem aturdidas e, ao mesmo 

tempo, tentadas diante desse jorro de impropérios. Ele admite que as mulheres se 

“apaixonam loucamente pelas más leituras como pela morfina e pelo baile”. A mulher 

estava saindo da esfera privada e “usurpando, pela primeira vez, atividades que não lhe 

eram culturalmente atribuídas”. Logo, recomendar os romances considerados sãos para 

a leitura das mulheres, significava defender e preservar a estabilidade da família contra 

toda sorte de fermentos desagregadores, pois, garantiria a paz e harmonia da sociedade 

como um conjunto de famílias e, em última instância, a sobrevivência da própria Igreja 

como instituição. Assim o movimento da censura e da recomendação católica aos 

                                                 
19 Frei Pedro Sinzig, franciscano alemão, 1857-1952, naturalizado brasileiro, diretor por doze anos da 
Editora Vozes de Petrópolis, autor de 65 livros entre biografias, romances, obras musicais e didáticas. 
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romances, tem a característica de tentar ligar valores morais católicos às práticas 

cotidianas: literatura como moralização social. 

 

 

Apresentação material da coleção durante sua primeira fase 

 

O objetivo de analisar os elementos materiais da Biblioteca das Moças é 

explicitar como se conformaram e articularam os procedimentos da composição 

material, analisando as mudanças que foram introduzidas nos seus volumes ao longo do 

período de sua existência. 

 Segundo Toledo, estudar elementos que compõem materialmente uma Coleção é 

estudar as escolhas feitas pelos editores para a transformação dos textos em livro, com o 

intuito de “tocar” ou desenhar um público e ordenar uma circulação específica para o 

material transformado em livro. Para isto, é preciso descrever os diferentes formatos em 

que os volumes da Coleção foram apresentados durante o período em que essa foi 

editada. (TOLEDO, 2000:100) 

 

Toma-se por livro um objeto material, geralmente confeccionado em papel, 

sobre o qual aderem letras e outras figuras desenhadas a tinta, segundo uma técnica 

denominada impressão, cuja invenção data do século XV. Esse objeto produz-se 

segundo um processo de trabalho bem definido e aparece primordialmente como 

mercadoria, mesmo que as intenções de seus artífices sejam de outra ordem que não a 

mercantil. (MUNAKATA, 1997:83) 

 Segundo Emanuel de Araújo, o projeto gráfico e o projeto visual do livro 

constituem, na prática, uma unidade, visto que a perspectiva e o fim de ambos residem 

justamente na busca da harmonia entre a forma e o conteúdo; no modo sob o qual se 

organizam os diferentes elementos da página e o agrupamento das páginas em 

determinada unidade – o livro. Trata-se, em última análise, da busca do equilíbrio, de 

modo, em qualquer caso, a produzir-se uma certa estrutura com seu próprio ritmo e seu 

próprio código, que resulte em comunicação imediata, cômoda e visualmente agradável 

entre o autor e seus leitores. (Araújo, 1986:401) 

 De acordo com Araújo, a escolha correta do tipo do sistema de composição em 

que se devem gravar os caracteres, o papel onde se imprimirá essa composição e, 

finalmente, o cálculo prévio da quantidade de páginas que deverá ter o livro, constituem 
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o âmbito do projeto gráfico. No momento da escolha do tipo com o qual se deverá 

imprimir o livro, a primeira decisão do editor reside justamente na eleição de uma 

família, o que define o estilo da letra a ser usada. As famílias, aliás, são designadas quer 

pelo nome de seu criador, quer pelo nome dado por seu criador ou pelo recriador de 

uma família antiga. (Araújo, 1986:317) 

 Segundo Munakata, a família de um tipo compreende todas as letras do alfabeto 

em caixa alta (maiúscula) e caixa baixa (minúscula), todos os numerais e todos os sinais 

como vírgula, ponto, aspas, hífen, travessão etc. – e isso em vários tamanhos (corpos) e 

estilos (redondo ou normal, itálico, negrito, sublinhado etc.). (MUNAKATA,1997:84) 

 Até finais do século XIX a composição tipográfica fazia-se de modo 

exclusivamente manual. Os tipos organizavam-se dentro de ‘caixas’, bandejas de 

madeira com duas seções, cada uma possuindo compartimentos ou caixotins de vários 

tamanhos destinados a abrigar os caracteres de determinada fonte. Em sua parte 

superior, estavam as maiúsculas e caracteres diversos e em sua parte inferior as 

minúsculas, às quais se adicionavam os números e o material de espacejamento. Foi 

dessa arrumação dos tipos na caixa que derivaram as designações, usadas correntemente 

de ‘caixa alta’ para as maiúsculas e ‘caixa baixa’ para as minúsculas.(ARAÚJO, 

1986:352) 

  É muito importante que o editor escolha um desenho de letra que corresponda, 

por assim dizer, ao conteúdo, ao espírito, à forma de apresentação do texto. Os tipos 

com cerifa, é o mais importante de todos os grupos, por sua ampla utilização.  

Segundo Munakata, cerifas são os pequenos traços horizontais que se colocam 

nas extremidades das letras, os tipos cerifados são usados para textos mais longos por 

causarem menos fadiga aos olhos do que os sem-cerifa. (MUNAKATA, 1997:84) 

 De acordo com Araújo, a leitura de um número de palavras projetado em bloco – 

digamos, num parágrafo -, subordina-se a determinado ritmo de acordo com a 

velocidade do movimento ocular, que precisa de pausas maiores ou menores, 

condicionadas pela extensão de cada palavra, de cada linha e, por último, da 

‘compactação’ do próprio conjunto. Uma das fontes de erro no processo leitura-

memorização-cópia esta justamente na descontinuidade daquele ritmo. A compreensão 

do ato mesmo da leitura, destarte, é fundamental para o trabalho do diagramador 

(ARAÚJO,1986:402) 

 Para Araújo, a escolha do tipo a ser usado em determinado livro requer 

justamente a sua legibilidade, para isto é muito importante priorizar a arquitetura gráfica 
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de um livro, ou seja, construir o impresso, dispor os diversos elementos: massas de 

texto, ilustrações, títulos, áreas brancas, espaços e massas, brancos e negros etc., de 

modo a conseguir-se aquela sensação de equilíbrio e harmonia que torna o impresso 

grato e eficaz, que facilite seu primeiro e último, principal e utilitário: a legibilidade. 

...A arquitetura gráfica não é mais do que a arte de diagramar, de dispor adequadamente 

linhas, massas, ilustrações sobre um suporte de determinado formato. ...Constituem a 

estrutura de uma página as distintas partes ... que devem guardar entre si e com todo o 

conjunto a devida relação e proporção de medidas, densidades, tamanhos e estilos. 

(ARAÚJO,1986:408) 

 Segundo Cardoso (2005), para além da reorganização comercial do meio 

editorial, faz parte desse processo de modernização uma nova concepção do livro como 

objeto gráfico industrial. Quando se fala em design de livros, deve-se considerar o 

tratamento dispensado ao objeto como um todo, desde sua construção tridimensional 

(tamanho, capa, encadernação) até a sua impressão, diagramação e ilustração. A 

crescente popularidade da brochura acarretou importantes mudanças nesse sentido, 

privilegiando um novo formato de livro popular, do ponto de vista tipográfico há pouca 

variedade nessas edições, sendo as fontes mais utilizadas variações comuns do romano. 

Em termos de diagramação, no entanto, percebem-se determinadas iniciativas no 

sentido de valorizar a disposição do texto na página. Procede-se ao emprego de margens 

mais amplas; de uma mancha tipográfica visivelmente mais cuidada em termos de 

espacejamento e entrelinhas; de fios, barras e outros elementos ordenadores do espaço 

gráfico. A ilustração de capas, portanto, está inserida em um amplo esforço para tornar 

atraentes as novas edições mais baratas em brochura. Distanciando-se do tradicional 

culto ao livro como objeto de luxo, bem encadernado, com bom papel e acabamento 

artesanal, as edições populares a partir de 1910 e 1920 empreendem uma nítida tentativa 

de compensar com um projeto gráfico vistoso a má qualidade de seus materiais e o seu 

péssimo acabamento. (CARDOSO, 2005: 177) 

 Em relação à Biblioteca das Moças, como as capas da coleção são editadas em 

vários tipos de coberturas diferentes, é possível classificá-las em setes tipos distintos, 

divididas em quatro grupos. São pertencentes à primeira fase da Coleção os dois 

primeiros grupos que foram analisados e apresentados a seguir: 
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GRUPO I. O primeiro grupo corresponde ao período inicial das publicações dos 

romances da CEN, levando em consideração a publicação de ‘O Rosário’ em 1926.  

 

ITEM 1 – As capas dos primeiros romances publicados pela CEN tinham a opção de 

serem encadernadas, ou seja, o conjunto de cadernos que constituía cada exemplar do 

livro era aderido à uma capa dura, dito encadernação20.  

 

 

 

 

Não aparecia na capa da encadernação e nem na folha de rosto o nome da 

Coleção. Tanto na lombada quanto na capa da encadernação, separado por uma linha, 

está escrito primeiro o título do romance e em seguida o nome do autor.  Em relação às 

folhas de rosto destes volumes, na margem da cabeça está o nome do autor, em seguida 

o título centralizado na folha e na margem do pé o nome da editora e o endereço.  

Se o leitor optasse, os volumes encadernados poderiam vir com uma jaqueta 

colorida, esta, geralmente apresentava o desenho de uma paisagem campestre (parque, 

bosque, jardim) com a presença de um casal caminhando ou sentado. 

 

                                                 
20 Neste principio os cadernos são necessariamente costurados entre si; aos conjuntos dos cadernos 
costurados se cola a folha de guarda na margem da lombada do primeiro e do ultimo cadernos, com o fim 
de prender o livro a capa; a refilagem dos cadernos e das guardas faz-se antes da colocação das capas; o 
dorso da capa apresenta-se arredondado (ao contrario dos dorsos quadrados das brochuras), quer de forma 
lisa, quer com ‘nervos’ ou ‘nervuras’, saliências na lombada; a capa e dura vale dizer, constitui-se de 
camadas rígidas, geralmente de papelão, forradas de diversos materiais. (Araújo, 1986:601)  

LOMBADA  VOLUMES 
ENCADERNADOS 
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Essas imagens ocupavam metade da superfície da capa, formando uma janela 

pictórica, na parte inferior o título do romance e o nome do autor aparecem separados 

por uma linha regular que funciona como elemento de separação entre eles, 

dimensionando a estrutura visual da peça. A ilustração não nos dá informações sobre o 

tema do livro, não há integração entre a ilustração e o texto.  

 Na lombada da jaqueta está escrito horizontalmente em cima o nome do autor e 

o título da obra e embaixo o nome da editora, não há nenhum tipo de informação nas 

orelhas da jaqueta. Na contracapa, aparecem os títulos dos romances publicados até o 

momento. Esse tipo de encadernação com esta arte de jaqueta durou até 1933. 

 

 

ITEM 2 – Observando o Catálogo de Vendas de 1932, ‘Da antiga Biblioteca das 

Moças’, pôde ser possível verificar por meio das ilustrações das capas desenhadas na 

propaganda do catálogo, a forma como eram elaboradas as capas em brochura21 desta 

fase da Coleção, pois, foram encontrados poucos exemplares que seguem este estilo de 

cobertura.  

                                                 
21 Operação de fazer-se aderir a uma capa flexível, dita ‘capa mole’, o conjunto de cadernos que constitui 
cada exemplar do livro dito brochado, a forma de junção destes cadernos é a costura, o que lhes confere 
uma capacidade de manuseio mais segura e durável. 

VOLUME E JAQUETA 
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LOMBADA  CAPA DO VOLUME FOLHA DE ROSTO 

 

 

Nesta fase da Coleção, o acabamento em brochura apresenta na superfície da 

capa: fundo de cor única, com duas faixas oblíquas de cores contrastantes (azul, verde 

ou vermelho), acima da faixa localizada na margem da cabeça vinha escrito o nome da 

Coleção e após a faixa o nome do autor, no centro da capa com letras maiúsculas e 

coloridas está o título do volume, abaixo da faixa localizada na margem do pé, aparece 

o nome da editora e seu endereço, acima desta faixa o nome do tradutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE VENDA 
1932 
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CAPA DO VOLUME CONTRACAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na contracapa aparecem apenas listagens de títulos publicados e 

respectivamente seus valores em formato de encadernação ou brochura. Também na 

contracapa está a indicação de que estes livros eram publicados para moças. Em relação 

à lombada, os títulos dos livros, estão escritos verticalmente ocupando praticamente 

todo o espaço, na parte superior da lombada está escrito o nome da Coleção e embaixo o 

nome da editora. Na maioria das capas e folhas de rosto dos romances da primeira fase 

da coleção aparecia de forma destacada o nome do tradutor do título, a assinatura de um 

tradutor renomado representava uma espécie de selo de garantia que assegurava ainda 

mais os leitores quanto à qualidade da obra. A próxima fase da Coleção não tem mais 

esta característica, o nome do tradutor passa a aparecer as vezes e apenas nas folhas de 

rosto dos romances. 

 É importante ressaltar que mesmo os exemplares sendo editados em brochuras, a 

editora também dava a opção para seus clientes escolherem entre volumes brochados ou 

encadernados.  
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GRUPO II.  O segundo grupo corresponde ao período em que a Coleção passa a ser 

editada sob o título de “Nova Biblioteca das Moças”. Entre 1933 e 1935, todos os 

exemplares tinham na folha de rosto, na margem da cabeça o novo título da coleção – 

Nova Biblioteca das Moças. Apesar de informarem nos Catálogos de venda que ainda 

possuíam em estoque, exemplares da ‘antiga Biblioteca das Moças’ ou ‘Primeira fase da 

Biblioteca das Moças’ (capas sem ilustração apresentadas acima). Provavelmente 

denominar a coleção de Nova Biblioteca das Moças seria apenas uma estratégia para 

chamar atenção em relação às alterações que receberiam as coberturas das capas a partir 

deste momento. Este padrão de cobertura permanecerá entre os anos de 1933 e 1951. 

 

ITEM 3 – É provável que a editora tenha dado a opção de volumes encadernados até a 

década de 1940, mas as encadernações a partir de 1933 são diferentes das anteriores, a 

fonte não segue mais o estilo romano e também começa a aparecer no canto superior 

esquerdo à referência à “Nova” Biblioteca das Moças. Continua a opção das 

encadernações virem com jaqueta colorida, porém estas jaquetas passam a serem 

elaboradas com as mesmas artes de capa das brochuras. Tanto as brochuras quanto as 

encadernações ainda continuam com o acabamento em costura. 

 

 

 

 

 

VOLUME ENCADERNADO COM 
JAQUETA 

 FOLHA DE ROSTO 
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ITEM 4 – Nesta fase todos os exemplares brochados têm capas com ilustração colorida, 

a ilustração ocupa metade da superfície da capa, o nome do autor vem seguido pelo 

título do volume sem linha de separação, a fonte utilizada não é mais uma variação do 

romano. É necessário notar que o plano de fundo na metade na qual está escrito o título 

e o nome do autor agora é colorido degrade, podendo aparecer nas cores: rosa, verde, 

azul ou cinza. A lombada segue a mesma cor do plano de fundo e nela está escrito 

horizontalmente em cima o nome do autor e o título da obra, no meio o número do 

volume e embaixo o nome da editora.  

 

 

 

 

 

CAPA DO VOLUME  FOLHA DE ROSTO 

EDIÇÕES DE ‘O ROSÁRIO’ 
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Como podemos observar, a ilustração continua não tendo relação com o texto, os 

exemplares de ‘O Rosário’ são edições da década de 1930 com coberturas de capas 

diferentes e sem relação entre si ou com o tema do livro, ou então romances com títulos 

diferentes, porém com as mesmas ilustrações de capas.  

 

Em 1933 junto às novas modificações nas capas dos romances, informações 

como: próximas publicações; novos títulos publicados; livros de culinária; outras 

coleções; aparecem nas orelhas dos volumes. Na contracapa ora constam a listagem de 

títulos da Coleção ou de outras coleções, ora propagandas de produtos de beleza, livros 

de boas maneiras e produtos para bebês.  

 

 

COBERTURAS IGUAIS PARA DIFERENTES T ÍTULOS 
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ORELHAS DOS VOLUMES PUBLICADOS 
ENTRE 1933 E 1951 

CONTRACAPA ATÉ 1935 CONTRACAPA A PARTIR 
DE 1936 

LISTAGEM DE T ÍTULOS 
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Separamos a Coleção em quatro grupos distintos para analisarmos as mudanças 

materiais dos volumes e os dispositivos editoriais como: existência de um padrão nas 

páginas de rosto; o que vinha escrito nas orelhas; propagandas diversas; sua definição 

como coleção, tendo como foco principal as mudanças ocorridas nas coberturas durante 

o período em que a Coleção foi publicada.   

Pudemos constatar que inicialmente a editora tentou manter além da brochura 

um padrão de volumes encadernados com uma qualidade melhor de papel e maior 

durabilidade material, porém com um preço mais elevado, fato que provavelmente 

levou a editora a abolir este tipo de produção e dedicar-se a melhorar às coberturas de 

capas das brochuras, tornando-as mais atrativas. Todos os volumes da Coleção possuem 

a mesma dimensão de 18,5 x 13 centímetros, variando às vezes com pequenas 

alterações de meio centímetro para mais ou para menos, como são textos longos, são 

publicados (corpo do texto) em letras cerifadas, em função deste tipo de fonte, segundo 

pesquisas, causar menos cansaço aos olhos durante a leitura. 

O período que houve maior estabilidade no projeto editorial no que diz respeito à 

cobertura foi entre 1933 e 1951, denominado por grupo dois. As ilustrações da 

superfície da capa começam a ser desenvolvidas no primeiro grupo, mas é no segundo 

que ganham um pouco mais de características e variação. A partir de uma quantificação 

das capas, podem-se verificar alguns valores ideológicos transmitidos pelas imagens: 

CONTRA CAPA DOS VOLUMES PUBL ICADOS ENTRE 1933 E 1951 

PROPAGANDAS  
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ora eram imagens de um casal em um ambiente campestre, praça ou jardim, ilustrações 

que estimulam um apelo à tranqüilidade, paz e harmonia, ora apresentavam uma figura 

feminina lânguida em posição de abandono amoroso, imóvel, sonhadora, ambas 

sugerindo um ideal de pureza e simplicidade, reverenciando ao bucolismo.  

A vestimenta destes personagens ilustrados nas capas faz referência à moda do 

século XIX, onde o traje feminino exigia o uso de espartilho para afinar a cintura, com 

saias e mangas muito largas. As mulheres cobriam a cabeça com toucas ou capotas 

amarradas com laços. A roupa masculina aparece de forma mais sóbria e menos 

colorida. O traje feminino apresenta volume graças a inúmeras anáguas que, por seu 

peso, dificultava a movimentação22. 

Este tipo de cobertura vem ao encontro dos anseios de um novo público 

consumidor em formação, a burguesia, pois as publicações dos romances neste período 

correspondiam a um público leitor que demandava da classe média, as mulheres 

especificamente, que eram conformadas a um padrão ideal socialmente imposto de mãe 

educadora, boa esposa e dona de casa. Daí, capas que fizessem alusão à liberdade, ao 

campo, ao devaneio, em meio a arranjos da vida luxuosa da nobreza nas cortes e suas 

roupas de princesas. 

 

 

 

 

                                                 
22 Data no século XIX a invenção da crinolina, armação à base de anéis metálicos flexíveis que substituía 
as anáguas. A crinolina logo deslocou-se para trás e se tornou mais leve, o que deu origem a um 
levantamento na parte traseira da roupa por meio das anguinhas, que mais tarde desapareciam, 
substituídas por um simples pregueado de tecido e uma calça longa.  
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CAPÍTULO II – Segunda fase da Coleção: morte e tentativa de retorno 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever e analisar o momento que 

designamos como segunda fase da Coleção, período que corresponde aos anos entre 

1949 e 1960, fase que é marcada tanto pelo desaparecimento quanto pelo retorno 

repentino da Coleção. 
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Já explanado anteriormente a respeito da queda violenta na produção geral das 

coleções da Nacional; a crise da importação do papel e a prioridade em imprimir os 

livros escolares geram em função deste desfavorecimento, a diminuição das impressões 

de várias séries da editora. No caso da Biblioteca das Moças, essa queda culmina com o 

desaparecimento total da Coleção entre os anos de 1952 e 1954.  
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Porém esse desaparecimento da Coleção é logo em seguida surpreendido entre 

os anos de 1955 e 1960 pela impressão de mais dois milhões de exemplares, sendo 89% 

(cento e onze títulos) reimpressões e 11% (dezenove títulos) lançamentos. As tiragens 

de M.Delly correspondem, neste momento, a 31% do total impresso neste período, 

sendo treze títulos reimpressões e quinze títulos novos. É importante destacar que dos 

dezenove lançamentos, quinze são de M.Delly, superando entre reimpressões e 

lançamentos os demais títulos impressos na Coleção como apresenta a figura a seguir. 
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Tiragem (1955 - 1960)

1.023.197; 32%

343.388; 11%

281.320; 9%
265.451; 8%

155.494; 5%

115.161; 4%

110.257; 3%

100.360; 3%

80.297; 3%

717.611; 22%
M.Delly

Elinor Glyn

Bertha Ruck

Concordia Merrel

Henri Ardel

Florence L. Barclay

May Christie

Guy de Chantepleure

Eleanor H. Porter

Outros

 

 

M.Delly, assim como o valor total das impressões, alcança a maior tiragem de 

títulos impressos desde a década de 1920, representando mais de ¼ (um milhão de 

volumes) do total impresso pela editora neste período entre títulos novos e reedições. 

São eles: A cascata rubra, Miséria dourada, Marísia, O lírio da montonha, Um sonho 

que viveu, Elza, Ondina, Florita, Castelo em ruínas, Lady, Orieta, Corações inimigos,  

O passado, O sentimento do amor, Mitsi, todos títulos novos; Alma em flor, Meu vestido 

cor do céu, Foi o destino, No silêncio da noite, Vencido!, O fim de uma Valquíria, 

Escrava ou rainha, Entre duas almas, O rei de Kidji, Elfrida, todos reimpressões. Já os 

títulos de Bertha Ruck: Romance na Ribalta, O grande dilema, Amar sem conhecer, são 

novos lançamentos.  

A volta repentina das impressões da Coleção pode ser explicada de acordo com 

Hallewell (1985) por uma grande mudança programática. Este período é marcado pela 

forte concorrência com outras editoras e com o crescimento de inúmeras casas de menor 

projeção que também começavam a disputar o mercado. Octalles Marcondes Ferreira, 

diretor da editora, passa a melhorar o material das inúmeras séries do catalogo da CEN. 

Estes aperfeiçoamentos são precedidos por uma revolução do ‘graphic design’ que 

remonta fins da década de 1940, o responsável pela produção gráfica da casa foi Rubens 

de Barros Lima, desde fins de 40 até cerca de 1970, que introduziu marcantes inovações 
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no estilo da CEN. De acordo com Hallewell (1985), Lima vencendo a tendência vigente 

para as soluções rebuscadas, desenvolveu um estilo despojado, equilibrado, limpo, na 

ficção e nos livros de interesse geral. Menção deve ser feita também à qualidade dos 

desenhos de capa e ilustrações, decorrente da colaboração de artistas como Carlos 

Bastos, Carybé, Darcy Penteado, Walter Levy e outros. (HALLEWELL, 1985:305) 

Sendo assim, todos os títulos da Coleção têm suas capas completamente 

modificadas, para cada título uma ilustração23 própria, o que nos faz pensar que a 

editora apostou que conseguiria com essa transformação despertar o interesse das 

leitoras com essa grande novidade.  

Essas leitoras da classe média viviam nos anos 50 em um período de ascensão. 

Entretanto, as distinções entre os papéis femininos e masculinos, continuaram nítidas; 

na família modelo dessa época, os homens tinham autoridade e poder sobre as mulheres, 

ainda presente na ideologia dos anos dourados, a mulher ideal era definida a partir dos 

papéis femininos tradicionais. Se o Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências 

internacionais de modernização e de emancipação feminina – impulsionadas com a 

participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo desenvolvimento 

econômico -, também foi influenciados pelas campanhas estrangeiras que, com o fim da 

guerra, passaram a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores da sociedade. 

(BASSANEZI, 1997:608) 

 

“Jornal das Moças”, “Querida”, “Vida Doméstica”, “Você”, as 

seções para mulher de O Cruzeiro traziam imagens femininas e 

masculinas, o modelo de família branca, de classe média, nuclear, 

hierárquica, com papéis definidos -, regras de comportamento e opiniões 

sobre a sexualidade, casamento, juventude, trabalho feminino e 

felicidade conjugal. Essas imagens, mais do que refletir um aparente 

consenso social sobre moral e os bons costumes, proviam os valores de 

classe, raça e gênero dominantes de sua época. (BASSANEZI, 1997:609) 

  

 

 Podemos perceber que as revistas, os livros, as leituras em geral, eram 

representadas como instrumento de influência sobre a realidade das mulheres, por isso 

                                                 
23 Nos anexos consta a lista quase completa de capas impressas por esta fase da coleção. 
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eram sempre leituras recomendadas como obras edificantes ou, ao menos inofensiva à 

moral e aos bons costumes.  

 Apesar deste contínuo controle e vigilância sobre as mulheres, segundo 

Bassanezi (1997) alguns valores haviam se modificado: já não era mais moda casar sem 

afeto apenas pela vontade dos pais. As jovens deveriam conhecer os rapazes e para isto 

a ênfase na educação para o autocontrole das moças tornou-se ainda mais uma 

preocupação social. Os pais não poderiam ser tão rígidos e as jovens deveriam aprender 

a controlar-se a si mesmas, distinguir o certo do errado de forma a conservar suas 

virtudes e a conter sua sexualidade em limites bem estreitos: assegurando sua 

virgindade.  

  

Diferentemente de suas avós, as garotas dos anos 50 viviam num 

tempo de maior proximidade entre pais e filhos e de crescente atenção 

aos gostos, opiniões e de capacidades de consumo e juventude. As 

manifestações públicas de carinho de jovens namorados, ainda que 

discretas, tornaram-se mais comuns nos cenários das cidades. Os filmes 

norte-americanos seduziam os brasileiros e atraíam especialmente os 

jovens, com o “American way of life” e a crença no futuro e na 

modernidade. E não poucas garotas aprenderam a beijar, manifestar 

afeto e comportar-se mais informalmente vendo filmes americanos.  No 

final dos anos 50, beijos hollywoodianos entre jovens namorados já eram 

cenas mais comuns no cenário das cidades. (BASSANEZI, 1997:621)   

 

 De acordo com Bassanezi (1997), o amor passou a ser considerado importante 

para a união conjugal, mas não o suficiente para garanti-la. Dificuldades financeiras, 

diferenças de classes, problemas familiares, preconceitos sociais eram algumas das 

barreiras reconhecidas e reforçadas contra uniões fora do padrão.   

 

As mulheres viviam para o amor. Romantismo e sensibilidade 

eram nos Anos Dourados, características tidas como especialmente 

femininas, sendo que toda uma literatura estava disposta a alimentar 

esta inclinação. 

O amor romântico sim, mas domesticado! Nada de paixões, que 

violem as leis da moral e da ordem. O amor só seria aceitável se não 
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rompesse com os moldes convencionais de felicidade ligada ao 

casamento legal e à prole legítima. A abnegação poderia fazer parte do 

amor feminino, o deslize passional nunca. Assim como tornou-se comum 

dizer que o casamento só deve ocorrer quando houver amor, também era 

tido como certo que o amor verdadeiro e digno é aquele feito de juízo e 

razão. A paixão, por outro lado, é o amor impossível, loucura passageira 

ou efervescência do juízo, sentimento insensato que jamais poderá se 

concretizar numa união legal. (BASSANEZI, 1997:618)  

 

 Segundo a autora, para a manutenção da ordem social, as moças eram 

aconselhadas a não se envolverem com homens já comprometidos, de má reputação ou 

separados, estes conselhos estavam presentes em revistas, filmes, boas leituras, servindo 

de exemplos para que estas mulheres não contrariassem as normas. 

 Provavelmente pensando em aproveitar as mudanças no público feminino e as 

influências que os Anos Dourados trariam em meio a revistas e filmes para o cotidiano 

das mulheres, a Biblioteca das Moças a partir de 1954, começa a imprimir nas capas dos 

romances da coleção imagens do cinema hollywoodiano – em meio ao período como 

Hallewell (1985) esclarece, de transformações e melhoria material das séries da CEN 

como um todo, mudanças que deveriam resultar em uma excelente estratégia de venda. 

Porém a Coleção reaparece ao público apenas de ‘cara nova’, mantendo os mesmos 

títulos que já haviam feito grande sucesso, reimprimindo em sua maioria títulos de 

M.Delly e apenas três lançamentos sem quaisquer alterações nas histórias ou 

apresentação de mais novidades. Dessa maneira, a partir de 1956 ocorre uma queda 

brusca nas impressões que vai durar até 1960, ano de pouquíssimas impressões, não 

obtendo o resultado que havia previsto com suas expectativas e transformações, a 

Coleção a partir de 1961 deixa de existir. 

Para a Biblioteca das Moças toda esta estratégia de remanejamento material não 

funciona, e sua fase chega ao fim juntamente com um conjunto de práticas e normas 

impostas há tempos as várias gerações femininas. A nova década que começaria, iria 

apresentar grandes mudanças no comportamento feminino como um prenúncio de 

liberdade, evidenciando que estas mulheres não mais se enquadrariam em um perfil de 

moças bem comportadas, submissas, reservadas ao espaço doméstico. A leitura da 

Biblioteca das Moças deixa de ser relevante, suas histórias ficam muito ultrapassadas 

em relação à realidade e ao perfil de comportamento que o público feminino está 
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configurando neste período para si; outros processos de transformação social, 

industrialização acelerada, rápida e cada vez mais crescente urbanização, grandes 

desenvolvimentos tecnológicos como na medicina e nas ciências, seriam responsáveis 

pela nova imagem de modernidade que impulsionaria ainda mais o recente perfil 

feminino que vinha aos poucos se constituindo.  

Segundo Beltrão e Alves (2004), foi a partir dos anos 60 que as mulheres 

brasileiras tiveram maiores chances de ingressar na educação superior; por meio da Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira em 1961, foi garantida equivalência 

de todos os cursos de grau médio, abrindo a possibilidade das mulheres que faziam 

magistério disputarem os vestibulares. 

 

Com a intensificação da industrialização e da urbanização do 

país o sistema educacional cresceu horizontalmente e verticalmente. Os 

governos militares, instalados no país após 1964, tomaram medidas para 

atender a demanda crescente por vagas e qualificação profissional, de 

acordo, inclusive, com os compromissos internacionais. A aliança entre 

os militares e a tecnoburocracia possibilitou um grande crescimento da 

pós-graduação, com o objetivo de formar professores competentes para 

atender a demanda da própria universidade, estimular o 

desenvolvimento da pesquisa científica e assegurar a formação de 

quadros intelectuais qualificados para atender às necessidades do 

desenvolvimento nacional. (BELTRÃO e ALVES, 2004:05) 

 

De acordo com os autores, na década de 1960, além da nova LDB, uma 

conquista jurídica importante foi obtida através da Lei 4.121, conhecida como Estatuto 

da Mulher Casada, que revogou vários dispositivos ultrapassados do Código Civil de 

1916, que identificava o status civil da mulher casada ao dos menores, silvícolas e 

alienados – tornando-a, portanto, civilmente incapaz. (BELTRÃO e ALVES, 2004:06) 

Os anos 60 para as mulheres é caracterizado pela busca por liberdade de 

expressão e liberdade sexual, nesse sentido, o surgimento de meios contraceptivos 

eficientes, no início da década, foi responsável por um comportamento sexual feminino 

mais liberal.  

 



 70 

A regulação da fecundidade permitiu que as mulheres limitassem 

o número de filhos e pudessem espaçar os nascimentos ou terminar a 

parturição. Assim, a autoregulação da fecundidade permitiu que as 

mulheres planejassem o tamanho da família e a permanência na escola e 

a entrada no mercado de trabalho. Além disto, a revolução sexual dos 

anos 60 visava a emancipação da sexualidade e a liberação dos rígidos 

costumes que segregavam a mulher ao lar e ao papel de esposa e mãe. 

(BELTRÃO e ALVES, 2004:07) 

 

A moda passou ao unissex com os jeans e as camisas sem gola. Pela primeira 

vez, a mulher ousava se vestir com roupas tradicionalmente masculinas. Nas butiques 

chiques, a moda étnica estava presente nas roupas indianas, túnicas floridas e uma série 

de acessórios da nova moda, tudo kitsch, retrô e pop. Além de todas estas conquistas, 

elas também queriam igualdade de direitos, de salários, de decisão.  

  

Neste período, houve um salto qualitativo na situação da mulher 

brasileira que ampliou sua presença em todos os níveis de ensino, 

iniciou a transição da fecundidade, passou a apresentar taxas crescentes 

de participação no mercado de trabalho. Houve uma confluência de 

condições objetivas representadas pelos processos de modernização das 

estruturas produtivas do país, com as condições subjetivas, 

representadas pelas novas posturas culturais e ideológicas das mulheres. 

Porém, as condições políticas restritivas, impostas pela ditadura militar, 

inibiram a atuação conjunta das mulheres e o movimento feminista não 

conseguiu se impor enquanto agente coletivo de transformação. 

(BELTRÃO e ALVES, 2004:10) 

 

De acordo com Beltrão e Alves (2004), apenas nos anos 70 o movimento 

feminista brasileiro viria a constituir-se em um sujeito coletivo capaz de marcar 

presença na cena política nacional, especialmente, por meio das lutas contra a carestia, 

pela anistia e pela redemocratização do país. O movimento contra a carestia reuniu 

principalmente mulheres pobres ou dos estratos médios que se reuniam em Associações 

de Bairros e Sindicatos lutando contra a alta da inflação, por melhores condições de 

vida e pela segurança alimentar. O movimento feminino pela anistia teve inicio em 
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1975, em São Paulo, e multiplicou-se pelo país nos anos seguintes até a conquista da 

Lei da Anistia em 1979. O ressurgimento do movimento feminista no Brasil contou com 

o apoio internacional, especialmente, a instituição, pela ONU, do Ano Internacional da 

Mulher, em 1975. A luta contra as desigualdades entre os sexos passou a fazer parte da 

pauta política nacional. (BELTRÃO e ALVES, 2004:12) 

 

 

Apresentação material da coleção durante sua segunda fase 

 

Em relação a este curto período que denominamos como segunda fase da 

Coleção que corresponde aos anos entre 1954 e 1960, pudemos perceber que foi 

utilizado como estratégia fundamental para o relançamento da Biblioteca das Moças as 

capas editadas e influenciadas pelas mudanças ocorridas nos Anos Dourados e no 

movimento cinematográfico hollywoodiano, também influente no momento. 

Pertencente a esta segunda fase da Coleção foi analisado e apresentado a seguir o grupo 

denominado três das coberturas da Biblioteca das Moças: 

 

GRUPO III.  O terceiro grupo corresponde ao período em que a editora passa a utilizar 

como capa, imagens relacionadas à indústria cultural cinematográfica Hollywoodiana, 

estilo que irá perdurar entre 1954 a 1960.  

 

ITEM 5 – Todos os exemplares são brochuras, não há mais a opção de encadernação. 

Para o acabamento destes exemplares, passa a ser utilizado a colagem. A cola distribui-

se de modo uniforme na lombada, ligando solidamente o conjunto de cadernos. Forma 

mais barata da junção dos cadernos. As ilustrações ocupam praticamente toda a 

superfície da capa, são desenhos mais elaborados, criativos e chamativos. As fontes 

utilizadas não seguem um padrão estabelecido, os títulos dos volumes aparecem dentro 

da ilustração e sem um espaço determinado assim como o nome do autor. Em todos os 

romances aparece o número dos volumes e o nome da Coleção na parte inferior da capa. 

Não há mais a repetição de ilustrações para títulos diferentes, como também não há 

mais edições do mesmo título com ilustrações diferentes, cada título possui sua própria 

ilustração, mesmo assim as ilustrações não estavam relacionadas às características dos 

personagens. Desta vez aparece em algumas capas a assinatura do desenhista 

acompanhada da data.  
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Nas páginas de rosto, na margem da cabeça, aparece o nome da Coleção seguido 

pelo número do volume e mais abaixo o nome do autor, no meio da folha vem o título 

do volume em letras maiúsculas e em maior destaque seguido pelo nome do tradutor, no 

rodapé da folha aparece o nome da editora. 

 

 

 

CAPAS DOS VOLUMES 73, 146 E 159 

FOLHA DE ROSTO 
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Não existem mais orelhas nos volumes. Na lombada, novamente os títulos dos 

livros estão escritos verticalmente, ocupando praticamente todo o espaço desta, em cima 

está escrito o nome da coleção e embaixo o nome da editora. 

 Nas contracapas aparecem somente propagandas referentes aos produtos para 

cuidados femininos ou cuidados com o bebê. 

 

 

 

 

 

 

PROPAGANDA DAS CONTRACAPAS ENTRE 1954 E 1960 
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Não houve em nenhum período da  Coleção a existência de um padrão em 

relação ao tamanho ou quantidade de capítulos, analisando o texto de alguns títulos em 

suas diversas edições, pôde ser percebido que foram feitas alterações na ortografia, 

principalmente nos volumes a partir da década de 1950, e algumas adaptações na década 

de 1980, porém não relevantes, de palavras em desuso consideradas arcaicas, já que até 

as edições de 1950 ainda era utilizado um linguajar formal, as edições de 1980 fazem 

uso de um linguajar popular e informal.    

 Toda essa configuração muda completamente nas coberturas a partir de meados 

da década de 1950, o comportamento dos anos dourados e a chegada do cinema obriga 

que haja uma mudança radical nas capas, estas são ilustradas com imagens 

hollywoodianas, com mais detalhes e elaboração. Esta fase das coberturas dura entre os 

anos de 1954 e 1960. 

 A figura feminina ilustrada nestes romances se enquadra em dois estilos de 

beleza feminina que marcaram os anos 50, o das ingênuas chiques, que se 

caracterizavam pela naturalidade e jovialidade e o estilo sensual e fatal. Os dois grandes 

PROPAGANDA DAS CONTRACAPAS ENTRE 1954 E 1960  
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símbolos de beleza da década de 50 foram Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, que eram 

uma mistura dos dois estilos, a devastadora combinação de ingenuidade e sensualidade. 

Melhores condições de habitação, desenvolvimento das comunicações, a busca 

pelo novo, pelo conforto e consumo são algumas das características dessa época. 

A televisão se popularizou e permitia que as pessoas assistissem aos acontecimentos 

que cercavam os ricos e famosos, que viviam de luxo, prazer e elegância. Nos anos 

dourados, a tradição e os valores conservadores estavam de volta. As pessoas ainda 

casavam cedo e tinham filhos. Nesse contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e 

bem cuidada, devia continuar a ser boa dona-de-casa, esposa e mãe. Daí a estratégia da 

CEN de vincular a contracapa dos romances deste período às propagandas que 

enfoquem tanto a beleza, com a apresentação de cosméticos e produtos para o cuidado 

da saúde e da beleza da mulher dos anos 50, como também, a produtos que se referem 

aos cuidados com o bebê. 
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CAPÍTULO III – Terceira fase da Coleção: A Biblioteca das Ex-Moças 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever e analisar o momento que 

denominamos como terceira fase da Coleção, período que corresponde entre 1983 e 

1987, seu movimento editorial, propaganda, materialidade e o seu fim. Esta fase está 

diretamente ligada às moças leitoras que conheceram, leram e colecionaram a primeira 

fase da Biblioteca das Moças. Para este capítulo foram analisados os documentos que 

apontam para os planos e motivos que levaram a coleção a ser reeditada e as cartas das 

leitoras que se apresentavam, na grande maioria, como leitoras assíduas da coleção 

desde o seu primeiro momento e que agora, com grande alegria, recebiam a notícia de 

sua reedição; daí o surgimento da Biblioteca das ex-moças, pois mesmo que não fosse 

essa a intenção da CEN ao reeditá-la, serão as antigas leitoras que se interessariam pelo 

seu retorno.  

 

Os planos de reimpressão da Biblioteca das Moças para a década de 1980 

aparecem em um conjunto de documentos da editora, chamado Operação Garimpo, 

nome dado para um projeto que consistia em recolocar os livros ditos garimpados – 

escolhidos entre os maiores sucessos, novamente no mercado. Para isto, seria necessária 

a elaboração de um planejamento maior que previsse projetos de divulgação – 

organizando os cadastros dos clientes para reembolso postal, enviando cartas para os 

clientes com os títulos por coleção reeditados; comercialização e controle do 

comportamento de vendas. O método de escolha seria: separar dentre as principais 

coleções da editora e títulos avulsos quatro obras de cada, levando em consideração 

abarcar um mercado distinto de perfis sócio-cultural-economicamente diversos. As 

tiragens para as reedições não deveriam ser única (3.000 para cada título), pois existiam 

obras que segundo as expectativas conseguiriam comportar 5.000 até 10.000 exemplares 

impressos. 

 Outro ponto importante do projeto era a produção dos livros, os preços de capas 

deveriam ser razoáveis, tendo em vista o mercado a que se destina a maioria dos títulos. 

Segundo Mitsue24, pessoa que aparece como organizadora do projeto, o nome 

                                                 
24 Essa fase da história da Companhia Editora Nacional ainda não foi escrita. As personagens são ainda 
desconhecidas. Por isso, tomamos a liberdade de citá-las com os nomes que assinam diretamente a 
documentação que compõem o Acervo Histórico da Companhia Editora Nacional. Neste caso, Mitsue 
parece ser a assessora direta do Presidente da Nacional, durante o período de sua estatização. Quase todo 
o quadro de editores foi substituído por outro profissionais. 
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Biblioteca das Moças era inconveniente porque a palavra moça estava fora de moda, 

seria necessário repensar o nome da coleção que segundo Mitsue, conseguiria atingir 

um público especial ainda subsistente em muitas regiões do país. Para a divulgação da 

Coleção seriam enviados para aqueles que costumavam pedir leituras amenas, o 

anúncio das obras reeditadas, mas com outro nome.    

 Os quatro títulos selecionados que apareceram na Operação Garimpo referentes 

à Biblioteca das Moças foram: No silêncio da noite, A casa dos rouxinóis, Entre duas 

almas e Vencido, todos de M.Delly.  A data prevista para o lançamento de todos os 

títulos selecionados das coleções era até o mês de maio de 1980, sendo de fundamental 

importância que se acompanhe o comportamento uniforme das vendas no período de 

seis meses a um ano. 

Algumas implicações em relação à reedição da Biblioteca das Moças aparecem 

no projeto Operação Garimpo enumeradas da seguinte forma: 

 

1) Um dos fatos de sucesso da produção de um romance está na 

proporção em que ele fornece elementos íntimos ou circunstanciais de 

identificação para a realidade do leitor e suas aspirações. Em norma 

deve ser salientada principalmente no caso de obras como as que 

compõem essa série, “Biblioteca das Moças”, dirigidas ao público 

juvenil, as quais pretendem definir o ideal da postura moral feminina 

(por extensão também a masculina), pretensão essa que se confirma no 

paralelismo das características dos personagens vitoriosos no final do 

romance. 

Uma vez que os referidos romances datam de fins da década de 20 e 

década de 30, esse caráter de “formação moral” perde o seu significado 

para a época atual, em caso de reedição, esse aspecto da obra operaria 

em detrimento da mesma, já que o tipo ideal feminino da década de 30 

não se coaduna com o tipo ideal da década de 70.   

 

2)A linguagem preciosista, cheia de termos e expressões em desuso, 

prestaria um desserviço as reedições, e adaptá-la demandaria esforços 

de retradução, ou pelo menos minuciosa revisão. 
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3) São obras que trazem ambientes cheios de condes, princesas, 

marquesas, de cenas da Primeira Guerra Mundial, em nada 

circunstâncias à realidade do leitor brasileiro e base falha da 

sustentação de normas de comportamento atual. (CEN: Pasta Operação 

Garimpo) 

 

 Mesmo sem ter nada a favor, a coleção Biblioteca das Moças retorna em junho 

de 1983 com um dos seus maiores sucessos: Escrava ou Rainha de M.Delly, seguido 

por mais vinte e um títulos do mesmo autor, dentre eles tiragens acima de 5.000 

exemplares impressos e ainda ocorrendo re-reedições; outros dez autores e seus 

respectivos títulos de maiores sucessos também são reimpressos, alguns também com 

tiragens superiores a 5.000 impressões e mais de uma re-reedição do mesmo título.  

 Em relação à Biblioteca das Moças, podemos perceber que a cautela 

recomendada pela Operação Garimpo, no que diz respeito à escolha de apenas quatro 

títulos de grandes sucessos por coleções para a reimpressão e o acompanhamento das 

vendas num período estimado de seis meses a um ano não aconteceu. Segundo as fichas 

de movimento editorial do período, são reimpressos quarenta títulos da Coleção entre 

eles dezoito apenas no ano de 1985. 

 É preciso lembrar que em 1974 a Cia havia sido estatizada e estava sob a 

desastrosa gestão do BNDE, mesmo ocupando em 1974 o primeiro lugar no ranking do 

setor, em 1979 por causa da má administração passa a quinto lugar, em função da rápida 

depreciação do valor negocial da empresa o banco precisava rapidamente vender a 

editora, e como esta detinha um ativo representado por um catálogo de cerca de 500 

títulos, um grande estoque de papel, o prestígio do nome e a possibilidade de retorno – 

pela reimplantação do espírito empresarial privado em sua gestão – a resultados 

operacionais positivos como classifica Hallewell (1985), tornariam a Nacional 

rapidamente vendável, o que acontece em 1980 quando é adquirida pelo IBEP – Intituto 

Brasileiro de Edições Pedagógicas.     

 Segundo Hallewell (1985) a maior vantagem da operação para o IBEP, 

entretanto, parece ter sido a possibilidade de – aproveitando sua própria estrutura 

operacional, com uma declarada ociosidade de 30% - reduzir imediatamente os custos 

administrativos e comerciais da CEN a praticamente zero, inclusive desativando sua 

sede e transferindo-a para o IBEP. (HALLEWELL, 1985:307) 
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Logo a aposta nas reimpressões da Biblioteca das Moças, sem levar em 

consideração os apontamentos em relação à Coleção feitos pela Operação Garimpo, 

talvez não representassem para sua nova Direção um problema muito grande caso não 

ocorressem às vendas.  

 

 

Movimento editorial dos anos 80: 

 

Década de 1980
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Na terceira fase da coleção, período entre os anos de 1983 e 1987, foram 

impressos um pouco mais de 165 mil exemplares. M.Delly correspondeu a 66% (vinte e 

dois títulos), ou seja, mais da metade do total (quarenta títulos) impressos neste 

momento. São eles: Magali, Freirinha, Escrava ou rainha, Entre duas almas, O fim de 

uma Valquíria, Vencido!, Foi o destino, No silêncio da noite, A casa dos rouxinóis, 

Miséria dourada, Marísia, Um sonho que viveu, Elza, Ondina, Florita, Castelo em 

ruínas, Lady, Orieta, Corações inimigos, O passado, O sentimento do amor, Mitsi. 

Podemos observar que a Coleção sobreviveu neste período somente de 

reimpressões. Em 1984 e 1985, são reimpressos com maior tiragem os títulos que mais 

fizeram sucesso na Coleção, não sendo bem sucedida em 1986 e 1987, caem as tiragens 

das reimpressões. Sem lançamentos, a terceira fase da coleção Biblioteca das Moças 

existe apenas com reimpressões, logo após este período não há mais registros da 

Coleção na editora.   
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Apresentação material da coleção durante sua terceira fase 

 

Em relação à apresentação material desta fase, foi observado que as capas deste 

período apresentam um forte apelo em seu design ao conter, nas capas publicadas entre 

1986 e 1987, características semelhantes as das ilustrações das capas da primeira fase da 

coleção. Fato que pôde nos sugerir a tentativa da CEN, ao ter o intuito de relançar estes 

romances, acreditando que destacar as mesmas características de uma fase de grande 

sucesso pudesse também ser o fator chamariz e possível meio para o retorno e sucesso 

da coleção. A seguir está apresentada a análise do quarto e último grupo de capas da 

Biblioteca das Moças. 

 

GRUPO IV. O quarto grupo corresponde ao período em que a Coleção volta a ser 

editada, porém sem novos lançamentos, apenas com reedições. Neste período a CEN 

publica os romances sob duas coberturas de capas diferentes, a primeira entre os anos de 

1983 e 1985 e a segunda nos de 1986 e 1987. 

 

ITEM 6 – As capas têm uma espessura mais firme e são acetinadas, ou seja, com uma 

pequena variação de brilho. Com fundo de cor única – salmão. As ilustrações voltam a 

ocupar apenas metade da superfície da capa, para cada título há uma ilustração diferente 

e todas são fotografias referentes a obras de artes de diversos períodos. Acima da 

imagem na margem da cabeça, está o nome da Coleção, abaixo, o nome do autor, em 

seguida, o título da obra e por último, na margem do pé, está o nome da editora. Na 

lombada, não só o título, como o nome do autor e da editora vem escrito verticalmente. 

Não há orelhas e na contracapa aparecem: listagens de obras, resumo do romance ou 

trechos – comentários a respeito do retorno da Coleção, que foram publicados em 

jornais ou revistas. Este tipo de cobertura permaneceu entre os anos de 1983 e 1985. 
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No verso da folha de rosto destes volumes aparece a referência das obras de arte 

utilizadas nas capas deste período. Antes as ilustrações utilizadas nas capas não se 

relacionavam com as características dos personagens descritos no romance, agora com a 

utilização de pinturas do século passado para a arte da capa não só descaracteriza a 

 

 

VERSO DA FOLHA  FOLHA DE ROSTO 

CAPA DO VOLUME 28 
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ilustração em relação ao texto como também dissintoniza e desprestigia completamente 

a própria pintura e seu artista.  
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CONTRACAPAS DOS ROMANCES PUBLICADOS ENTRE 1983 E 19 85 
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Neste período, nas contracapas constavam listagens de títulos, resumo do 

volume ou comentários sobre a volta da Coleção. O resumo caracteriza o romance como 

sendo uma linguagem fluente e sobretudo moderna, com o intuito de convencer e 

conquistar os leitores dos anos 80. A estrutura do romance permanece a mesma: os bons 

são recompensados com felizes para sempre e os maus acabam sozinhos.  

É preciso notar que os comentários inicialmente elogiam a volta da coleção, 

porém, tratam com certa dúvida o retorno do seu sucesso. 

 

 

ITEM 7 – O segundo modelo de cobertura publicado pela CEN em 1986 e 1987, 

também tem espessura firme, acetinada, fundo de cor única – azul. Apresenta um grande 

desenho na capa, sempre figuras femininas, acima do desenho, o título da obra, abaixo 

do lado esquerdo, o nome da coleção e o da editora, do lado direito em letras 

maiúsculas, o nome do autor. Não há orelhas e nas contracapas embaixo do nome da 

coleção aparece uma breve propaganda, igual a que era utilizada nos catálogos de venda 

de 1932, coma mesma função de estimular o leitor a adquirir o romance dizendo tratar-

se de uma leitura instigante e que desperta curiosidade. Também igual a propagandas da 

primeira fase da coleção, destaca que são romances com qualidade de tradução, 

apresentado logo em seguida a listagem dos títulos a disposição para compra no 

momento.  
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 A ilustração da personagem feminina, apenas um pouco mais detalhada, volta a 

ser como era nas coberturas do início da Coleção, provavelmente essa repetição tinha 

como expectativa fazer surgir o interesse de novos leitores e o sucesso da Biblioteca das 

Moças.    

 

 

FOLHA DE ROSTO 

CAPA DO VOLUME 46  CONTRACAPA DO 
VOLUME 



 87 

Cartas: memórias das ex-moças leitoras da coleção 

 

Esta análise visa compreender as correspondências trocadas entre as leitoras dos 

romances Bibliotecas das Moças e a CEN. Foi precisamente no acervo da própria 

editora que foram encontradas as correspondências aqui apresentadas. 

Segundo Venâncio, diferentemente das demais fontes citadas, a correspondência 

estabelece uma relação. A prática epistolar de um indivíduo só existe em função de um 

outro, para quem se enuncia uma fala e de quem se aguarda uma resposta. É portanto, 

uma via de mão dupla, um ir e vir entre uma intenção anunciada, uma espera ansiosa a 

uma resposta que tem por função principal o restabelecimento do início do processo. 

(VENÂNCIO, 2003:70) 

Para a elaboração deste texto, tentou-se identificar, a partir dos registros escritos, 

os atos relacionais e as práticas cotidianas que permitem vislumbrar traços de relações 

estabelecidas entre leitor e editora. Para tanto, serão analisadas as cartas que estão 

arquivadas no IBEP; essas cartas25 foram escritas por um conjunto de leitoras, mulheres, 

uma grande parte professoras, que se corresponderam com a CEN na década de 1980. A 

procedência deste material abrange todas as regiões brasileiras, fornecendo muitos 

indícios das apropriações relativas ao gosto, sensibilidade e preferência das leituras dos 

diversos romances editados na Biblioteca das Moças. 

Segundo Maria Rosa Camargo (2000), nos motivos, nas necessidades e 

interesses dos correspondentes, nos assuntos que trazem e especialmente nos 

procedimentos a que recorrem, a escrita vai ocupando seu espaço como prática social, 

que se concretiza no próprio objeto, neste caso nas cartas, e que se constrói no jogo das 

interações sociais.  

  De acordo com Venâncio (2003), uma carta expressa mais do que o texto que ela 

contém. Sua materialidade denota a condição de sua redação, a análise de sua trajetória 

e a identificação de seu(s) destinatário(s) – se individual, institucional ou familiar – 

permite a compreensão dos mecanismos de sua circulação e a sua presença num arquivo 

denota o conhecimento dos gestos em prol de sua conservação, deixa entrever os 

critérios que definiram a sua importância. Segundo a autora, é por meio das cartas 

“encalhadas” nas praias da História, que é importante reencontrar a dinâmica que 

motivou o trabalho da escrita, o sentido do gesto que as produziu, a lógica que 

                                                 
25 As cartas fazem parte do Dossiê Biblioteca das Moças, pertencente ao acervo histórico da Companhia 
Editora Nacional (CEN). 
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progressivamente reuniu as cartas em arquivos. Sob o olhar do historiador, as 

correspondências pertencem menos a um gênero particular do que a um espaço social e 

cultural previamente balizado por uma rede de relações e de estratégias de identificação. 

(VENÂNCIO, 2003:63) 

A correspondência pessoal de um indivíduo é, portanto, um espaço definidor e 

definido pela sua sociabilidade. É por meio dela que as pessoas, mesmo distantes 

fisicamente, podem trocar idéias e afetos, construir projetos mútuos ou discutir planos 

opostos, estabelecer pactos ou polêmicas e organizar ações. Esses documentos 

permitem, em síntese, esboçar a rede de relações sociais de seus titulares. 

Analisar as correspondências entre as leitoras da Biblioteca das Moças e a CEN, 

é averiguar as apropriações relativas à formação, cultura e identidade de um conjunto de 

leitoras desses livros.  

Segundo Chartier, para a compreensão das práticas da leitura é necessário levar 

em conta a produção do texto e o suporte no qual o texto está inscrito e a apropriação 

dos seus leitores. 

 
Daí a necessidade de reunir duas perspectivas, freqüentemente 

separadas: o estudo da maneira como os textos, e os impressos que lhes 

servem de suporte, organizam a leitura que deles deve ser feita e, por 

outro lado, a recolha das leituras efectivas, captadas nas confissões 

individuais ou reconstruídas à escala das comunidades de leitores 

(CHARTIER, 1988:123-124) 

 

Chartier faz pensar na escrita enquanto fixa e na leitura enquanto efêmera. Parte 

do pressuposto de que o livro, como suporte, sempre objetiva instaurar uma ordem, mas 

que, ao mesmo tempo, revela significações plurais e móveis pela qual a recepção (o 

leitor) pode também inventar, deslocar ou distorcer o sentido. Para o autor, a leitura não 

está, ainda, inscrita no texto e que não há, portanto, distância pensável entre o sentido 

que lhe é imposto (por seu autor, pelo seu uso, pela sua crítica etc.) e a interpretação que 

pode ser feita por seus leitores; conseqüentemente, um texto só existe se houver um 

leitor para lhe dar um significado. Chartier faz pensar o leitor (receptor), enquanto 

construtor/produtor de significados do texto a partir de sua condição histórica-cultural.  

 

O autor propõe que o historiador transite por diversas áreas: 
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O historiador [da leitura] deve poder vincular em um mesmo projeto o 

estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos textos. O que 

quer dizer manejar ao mesmo tempo a crítica textual, a história do livro 

e, mais além, do impresso ou do escrito, e a história do público e da 

recepção (CHARTIER, 1999:18) 

 

Para Chartier, a tarefa do historiador é reconstruir as variações que diferem nos 

“espaços legíveis” – isto é, os textos nas suas formas discursivas e materiais – e as que 

governam as circunstâncias de sua “efetuação” – ou seja, as leituras compreendidas 

como práticas concretas e como procedimentos de interpretação. Dessa forma é possível 

começarmos a compreender o leitor como sendo aquele que estabelece uma relação 

aprofundada com a linguagem e as significações. Assim, a partir da análise de Chartier, 

começaremos a pensar na Biblioteca das Moças como uma coleção que possibilitava aos 

seus leitores oportunidades de interação e possíveis representações dos valores sociais.  

Segundo Venâncio, “vestígio de uma realidade complexa, a forma carta absorve 

uma infinita diversidade de práticas e de registros, que é importante esclarecer”.  

Por esse motivo, elaborou-se, em relação ao acervo de correspondências da 

Biblioteca das Moças, uma tipologia dos documentos presentes. No arquivo, foram 

encontradas diversas formas de correspondência que podem ser classificadas em vários 

grupos distintos: pedidos de obras por reembolso postal; elogios; pedidos de reedição; 

pedidos de catálogos; reclamações. 

 O que mais nos interessa observar nas cartas são as indicações sobre os modos 

como os livros são lidos, o que evidencia a multiplicidade dos usos do romance, pois, 

várias cartas elucidam na leitora a reprodução daquilo que o livro transmite. 

 Para exemplificar, segue alguns trechos das cartas escritas pelas leitoras da 

Coleção e de modo a preservar sua identidade foi utilizado apenas a primeira sílaba do 

nome de cada leitora para identificá-la. 

 

 Em carta manuscrita utilizando folha pautada de papel almaço, uma senhora 

chamada Juju, escreve de Registro interior de São Paulo no dia 20/11/1984: 
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 Como leitora assídua e colecionadora da Biblioteca das Moças, podemos 

perceber a preocupação desta senhora em relação a completar sua coleção que iniciou 

quando menina, ganhando diversos títulos, para presentear sua filha, pois acredita que a 

mesma formação moral que os livros desta coleção lhe deram em sua geração, também 

conformariam a de sua filha.  

 A mesma leitora ainda sugere que a Coleção deveria ser reeditada pois: 

 

 

         

  

 

 A senhora Juju encerra sua carta dizendo ser professora e também estar 

preocupada com a leitura de suas alunas e caso a editora resolva reeditar a coleção, com 

certeza sua filha, as filhas de suas amigas e suas alunas, também comprariam 

certamente.  

 



 91 

Também em carta manuscrita utilizando folha pautada de papel almaço, uma 

senhora chamada Lelê, escreve de Vitória no Espírito Santo no dia 21/12/1984: 

 

 

 

 

 

 Descrevendo-se como amante dos romances, a senhora Lelê aponta sua idade e 

por isso pede ansiosamente alguns títulos para completar sua coleção, classifica-os 

como puros, inocentes, destacando os títulos daqueles que nunca se esqueceu. 

 

Em carta datilografada utilizando folha de papel de carta, uma senhora chamada 

Caca, escreve de Fortaleza no Ceará no dia 20/09/1984: 

 

 

                

 

 

 A senhora Caca parabeniza a reedição da coleção, destacando a importância que 

esta teve não só para sua geração como, sobretudo para as anteriores. Fica clara a idéia 
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desta leitora de que depois que leu a coleção, nunca mais encontrou e/ou conseguiu ler 

nada igual, por isso é de tal importância a sua reedição.  

 Depois de pedir vários títulos, a leitora Caca agradece à editora: 

 

 

               

 

 

Cunha (1998) em seu artigo Mulheres e romances: uma intimidade radical, 

afirma em relação à Coleção que os romances eram lidos pelas mulheres na 

adolescência alimentando seus sonhos e fazendo com que muitas conservassem aquela 

imagem de homem absolutamente fantástico: forte, garboso, romântico, protetor, tal 

qual os heróis e heroínas de M. Delly, que acenavam para um modelo de homem e de 

mulher, que de certa forma, ajudavam a construir uma sensibilidade romântica 

impossível de ser concretizada na vida cotidiana. 

Pensando nesta afirmação de Cunha, foi lida uma carta datilografada, de uma 

senhora chamada Nonô que escreveu de Mogi Mirim em São Paulo em janeiro de 1986: 

 

 

 

 

Em relação sobre o que já foi apresentado a respeito do modo como a Biblioteca 

das Moças modela e padroniza a mulher ideal, diferentemente do que Cunha afirma, 

podemos perceber a maneira como a leitora reproduziu a Coleção, pois a carta nos 

indica que Nonô a leu quando menina, casou-se, educou os filhos, já não é mais uma 

moça e continua tendo a coleção como seu ‘guia’ de vida, representando-a a sua 

maneira.  
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Em 1986 a senhora Nonô, apresenta em uma determinada parte da sua carta que 

ainda tem títulos que relê há trinta anos e apesar de parabenizar a reedição da coleção, 

reclama da qualidade do material produzido, pois se estraga com apenas o manuseio de 

uma única leitura, mesmo por que sua intenção é terminar de completar a coleção que 

possui com as reedições publicadas para deixá-la para suas descentes. É interessante 

destacar, que além de deixar claro que relê os títulos que possui, a leitora também os 

relê sobre novo formato de edição. Provavelmente com a mesma expectativa de que 

suas filhas leiam, re-leiam e apreciem a Coleção, que exige a mesma qualidade de 

produção material dos títulos para que possam ser preservados.        

 

Em carta manuscrita utilizando folha de caderno, uma senhora chamada Cecí, 

escreve de São João da Boa Vista em outubro de 1986, pedindo encarecidamente para 

que toda a Coleção seja reeditada. Segundo Ceci, as moças precisam de sonhos para 

viver e a Biblioteca das Moças fez parte dos sonhos de sua avó, mãe e no momento os 

dos seus. Para Ceci, de forma geral, a televisão e alguns livros, abordam sexo sem amor 

e de forma rotineira, fazendo com que se perca o ideal romântico:   

 

 

 

 

 

Ceci se despede em sua carta dizendo ser a segunda vez que escreve fazendo 

este apelo e... 
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A senhora Naná de Curitiba no dia 31/05/1984, ao escrever para a CEN 

elogiando a reedição da Coleção, também deixa claro que o retorno destes romances 

preservaria as pessoas que como ela, com sensibilidade, se horrorizam em relação a 

todo o resto, lixo, como esclarece essa leitora que é produzido no momento.  

 

 

 

 

Em outra carta manuscrita utilizando folha de papel sulfite, uma senhora 

chamada Mamá, escreve de São Gonçalo no Rio de Janeiro no dia 21/03/1986, que 

ficou muito contente ao saber que a Coleção da sua autora preferida (Delly) nos tempos 

de ‘menina-moça’, estava sendo reeditada: 
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 Mamá caracteriza em sua carta a leitura da coleção como: amena, pura, simples 

e despretensiosa. Com certeza os irmãos (Delly) escreviam romances sem nunca 

pensarem que seriam conformados a uma coleção e direcionados a modelar o padrão de 

comportamento do público leitor feminino.  

 A esse respeito, Chartier (1999) esclarece que os autores não escrevem livros, 

eles escrevem textos que se tornam objetos escritos e impressos segundo as intenções de 

um editor. Em relação à composição da Biblioteca das Moças, esta quando começou a 

ser publicada já estava prevista a um público feminino em ascensão e o perfil de suas 

personagens ia de encontro ao padrão de comportamento feminino que se esperava na 

época. 

 Assim de nada despretensiosa tinha a coleção, mas para Mamá a reedição destes 

romances, apenas representava novamente a difusão da boa leitura e a oportunidade de 

serem conhecidos pelas novas gerações de sua família. O que provavelmente ficou 

longe de Mamá saber foram as expectativas de suas filhas em relação a esse tipo de 

leitura no momento em que viviam.   

  

Assim como Mamá, também a professora Cici do Espírito Santo no dia 

12/03/1984 escreve para a CEN transferindo a sua ansiosidade em reler os títulos da 

coleção para a expectativa das demais gerações de leitoras, quando afirma: 

 

 

 

 

 

 O mesmo faz a senhora Helô de Campinas no dia 13/11/1984: 
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 Já a professora Lili de Paranaguá sem colocar data na carta que envia para a 

CEN, não se preocupa em pedir exemplares para suas descendentes, talvez mesmo 

porque não as tivesse, mas ao comunicar sua idade e por isso sua pressa, ‘suplica’, 

querer reler os outros volumes da coleção que ainda não foram reeditados no momento:  

 

 

        

 

 

Por ter começado a carta com sua idade, com certeza Lili previa como um 

‘último pedido’ ler estes romances, pois vislumbrava rememorar os bons momentos que 

a leitura destes títulos trouxe para a sua vida. 

 

 Em relação à memória, Le Goff a descreve como propriedade de conservar 

certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, 

graças ao poder que o homem tem de atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas.  

 
Trata-se de um fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se 

também a vida social. Esta varia em função da presença ou da ausência da 
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escrita e é objeto da atenção do Estado que, para conservar os traços de 

qualquer acontecimento do passado, produz diversos tipos de 

documento/monumento, faz escrever a história, acumular objetos. A apreensão 

da memória depende deste modo do ambiente social e político: trata-se da 

aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens e textos que 

falam do passado, em suma, de um certo modo de apropriação do tempo.(Le 

Goff,1990:419) 

 

  

Dia 28/01/1984 escreve de São José dos Campos a leitora Mimi elogiando a 

CEN pelas reedições da Coleção, considera-se uma ‘incontestável fã de todas as leituras 

da Biblioteca das Moças’ e relembra como eram entre as décadas de 1930 e 1950 as 

capas da Coleção:  

 

 

     
  
  

 

Mimi conta que possui vários livros destes períodos e que gostaria de completar 

sua coleção com os títulos que estão sendo reeditados, em função disto, enumera uma 

seqüência de volumes que gostaria de adquirir e pergunta quando estes estarão 

disponíveis para compra.  

 

  

Ao levantar esses enunciados críticos, ou seja, apontar as críticas feitas pelas 

leitoras em relação à uma sociedade de moral, honra e costumes decadentes, pudemos 

perceber o quanto as leitoras apontavam a Biblioteca das Moças e seus romances como 

agentes de preservação e manutenção da moral. 

 As inúmeras incontestáveis leitoras da Coleção que escreveram para a editora na 

década de 1980 foram assíduas leitoras da Biblioteca das Moças no auge de suas 
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juventudes entre as décadas de 1940 e 1950, períodos em que as autoridades estavam 

preocupadas em regular as condutas e modelar os espíritos. Daí a recomendação e a 

leitura para as moças de romances amenos, puros, simples e despretensiososos. 

Segundo Chartier (1999) a idéia do papel pedagógico, aculturador, disciplinador, 

atribuído aos textos colocados em circulação para numerosos leitores, tinham por 

objetivo o controle sobre o impresso e sobre a leitura, sendo muitas vezes submetidos a 

censuras que deveriam apartar tudo o que pusesse em perigo a ordem, a religião ou a 

moral. 

 O que estas jovens leitoras e fãs, de todos os períodos em que a Coleção foi 

publicada não pensaram quando fizeram suas leituras, é que o texto como aponta 

Chartier é estável na sua leitura e fixo em sua forma, porém, por novos leitores que o 

lêem apreendido diferentemente de seus predecessores. Segundo o autor: um livro muda 

pelo fato de que ele não muda quando o mundo muda. 

 Uma carta sem qualquer identificação nos sugeriu a maneira como para estas 

leitoras que apropriaram a Biblioteca das Moças permaneceu o significado a coleção: 
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Considerações Finais 

 

A Biblioteca das Moças é uma coleção de romances ‘água com açúcar’ editada 

pela Companhia Editora Nacional entre os anos de 1926 e 1960, reeditada entre anos de 

1983 e 1987. Somam um total de 175 títulos, todos traduções, de romances franceses 

em sua maioria, ingleses, norte-americanos e alemães. 

A composição do fundo editorial da Biblioteca das Moças ocorreu por meio da 

escolha de títulos em catálogos presentes nas propagandas de lançamentos de editoras 

estrangeiras e de outras editoras brasileiras, que já possuíssem os direitos de tradução e 

publicação. O critério para a escolha dos títulos estava relacionado com a intenção de 

direcioná-los para o público leitor que a editora tinha em mente, as moças. 

Entre os autores mais publicados está M.Delly, pseudônimo dos irmãos 

franceses Jeanne Henriette Marie Petitjean de la Rosière e Frédéric Henri Joseph, teve 

publicado vinte e nove títulos pela editora, o que representou 15% do total das 

publicações da Coleção. O critério para a escolha dos autores que compunham a 

Biblioteca parece, por suas próprias biografias, repor as representações dominantes do 

amor romântico, do lugar da mulher bem comportada, da importância da família. Os 

autores parecem ser eles mesmos personagens de seus romances, com trajetórias 

exemplares, permitindo a identificação do leitor com a história e o autor. 

Pudemos verificar que os romances eram elaborados sobre um mesmo modelo 

artístico e literário, ou seja, um caso de amor possível-impossível com personagens 

bons, castos e puros e que, de acordo com um comportamento moral adequado, 

poderiam encontrar o verdadeiro amor e a felicidade, enquanto os maus e incorretos 

eram castigados. São histórias banais de começo, meio e fim, direcionadas às mulheres 

que detinham tempo para leitura em meio a uma sociedade burguesa, na qual a literatura 

servia como meio de reprodução ideológica de valores dominantes conservadores que 

pré-determinam uma posição da mulher. Este ideal das mulheres (frágeis, dependentes, 

pertencentes ao espaço doméstico e à maternidade dedicada), foi cultivado pelas 

famílias burguesas até os anos dourados, sendo assim, estes romances também 

acabavam auxiliando a modelar sua identidade.  

Como as histórias da coleção permaneceram inalteradas durante todo o tempo 

em que perduraram, a editora tentou de forma estratégica manter as vendas dos 

romances, modificando suas capas conforme os períodos em que são reeditados. Um 
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exemplo destas alterações são as capas de 1950, que exploravam o imaginário do 

cinema com imagens hollywoodianas. Inicialmente, a Biblioteca das Moças é produzida 

em capa dura, o que nos indicou que foi elaborada para que pudesse ser colecionada, 

mas acaba morrendo como brochura. 

A partir de transformações sociais no Brasil, relativas a um processo de 

urbanização e modernização contínua, ocorrem também alterações na forma de 

educação e nos códigos morais, outros meios de comunicação vão surgindo, como rádio 

e a televisão, todas essas mudanças acabam incutindo novos hábitos e normas de 

comportamento que não mais se identificariam com os referidos romances. Em relação 

à Biblioteca das Moças, as reedições de 1980 acabam atraindo novamente as leitoras, 

ex-moças, da fase inicial de impressão da coleção. Em suas cartas enviadas para a 

Nacional, pudemos perceber o quanto a Coleção lhes serviu com um ‘guia de vida’ e 

leitura adequada para uma formação ideal feminina, acreditando que sua leitura ainda 

poderia corresponder às expectativas de suas descentes, mas, por mais que a editora 

lançasse mão de meios para manter a coleção no mercado, esta passa a não mais 

coadunar com o tipo ideal feminino para o qual idealmente fora formulada, deixando de 

existir. 
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