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RESUMO: 

 
O presente trabalho procurou problematizar a escrita da peruana Mercedes Cabello 
de Carbonera. Defendendo um projeto civilizatório que tinha como base a 
emancipação feminina, oportunizada através de uma educação de qualidade, dedicou 
sua vida ao trabalho intelectual e a defesa dos direitos das mulheres. Buscamos, 
através da análise dos ensaios, “Influencia de la Mujer en la Civilización” (1874), 
“Importancia de la Literatura” (1892) e “Estudio Comparativo: De la Belleza y 
Intelligencia de la Mujer” (1892) e das personagens presentes em seus últimos 
romances, Blanca Sol (1889) e El Conspirador (1892), entender de que maneira 
Mercedes Cabello representou este ideal civilizatório em suas obras. Além disso, 
procuramos compreender como a autora apropriou-se de estratégias literárias para 
refletir acerca das relações de gênero na sociedade em que viveu. Para tal, nos 
apropriamos do conceito de gênero proposto por Joana Maria Pedro e Rachel Soihet, 
que entendem os homens e mulheres como produtos da sociedade e da cultura, assim 
a diferença e a desigualdade entre ambos não são naturais, mas construída. Nos 
aproximamos também dos estudos acerca da escrita feminina, considerando as ideias 
de Elaine Showalter e de Natália Guerrelus, quem aponta a importância de pensarmos 
o contexto histórico e cultural para compreendermos a escrita das mulheres Por fim, 
nos baseamos nas discussões esboçadas por Sandra Gilbert e Susan Gubar acerca 
do silenciamente forçado às escritoras do século XIX, bem como as estratégias de 
escape encontradas por estas escritoras para fazerem suas vozes serem ouvidas. 
Diante disso, esboçamos uma breve contextualização do Peru em finais do século 
XIX, bem como uma biografia de Mercedes Cabello, a fim de entendermos o lugar de 
onde falava. Identificamos então os temas propostos em seus primeiros ensaios, 
como a crença em um projeto civilizatório que teria como base a emancipação da 
mulher e a importância da educação feminina para o progresso e desenvolvimento 
moral dos povos, os quais seriam retomados nos romances posteriores. Finalizamos 
com uma análise das protagonistas de seus romances tardios, identificando alguns 
pontos chave em sua escrita, especialmente no que diz respeito a construção das 
personagens femininas.     

 

Palavras-chave: escrita feminina; Mercedes Cabello de Carbonera; literatura peruana. 
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1 INTRODUÇÃO: 

 

 

 Na segunda metade do século XIX O Peru foi marcado pela intensa 

participação intelectual feminina. Autoras como Clorinda Matto de Turner e Juana 

Manuela Goritti, tomaram a coragem de fugir das restrições das paredes domésticas 

e engajarem-se na luta pela emancipação feminina através dos seus escritos. Em 

meio a um ambiente que favorecia o advento de ideias liberais, mas sem deixar de 

lhes ser hostil, estas mulheres foram responsáveis por diversas reflexões acerca da 

condição da mulher hispano-americana.  

Não foi diferente com Mercedes Cabello de Carbonera. Nascida em 1845 na 

província de Moquegua, dedicou sua vida a defender a independência feminina. Para 

a escritora, esta independência só seria possível se fosse acompanhada por uma 

educação laica e de qualidade. O atraso colonial em que vivia a América só seria 

superado quando as mulheres fossem devidamente educadas e assumissem seu 

papel de líderes no progresso dos povos. Estes temas estiveram presentes ao longo 

de sua carreira ensaística e, principalmente, literária. Mercedes Cabello publicou ao 

todo seis romances, dentre os quais Blanca Sol – Novela Social (1889)1 e El 

Conspirador – Autobiografia de un Hombre Público (1892)2 tornaram-se os mais 

conhecidos.   

Classificados por Mônica Cárdenas Moreno (2013) como os romances de 

transgressão, estas duas últimas novelas, influenciadas pelo positivismo comtiano, 

destacam o projeto civilizatório proposto por Mercedes Cabello. Conforme 

mencionado, tal projeto incluía necessariamente a emancipação da mulher através de 

uma educação laica e de qualidade3. Assim, as personagens principais dos romances, 

Blanca Sol, na obra homônima, e Ofélia Olivas, em El Conspirador, são construídas 

de maneira a ressaltar as ideias políticas da autora. O desenlace de ambas histórias 

                                                 
1CARBONERA, Mercedes Cabello. Blanca Sol – Novela Social. 2ª ed. Lima: Carlos Prince, 1889. 

Disponível em https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoog acesso em 4 de novembro de 
2015; 
2CARBONERA, Mercedes Cabello. El Conspirador. Autobiografia de um HombrePublico. Novela 

Social. Lima: Voce d’Italia, 1892. Disponível em https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe 
acesso em 04 de novembro de 2015; 
3MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression” In: Genre et Société à Lima 
Pendant la Seconde Moitié du XIXe Siècle: Analyse de l’œuvre de Mercedes Cabello de 
Carbonera (1842 – 1909). 2013. 386f. Tese (Doutorado em Estudos Ibéricos) – École Doctorale 
Montaigne Humanités, Universidade Michel Montaigne. Bordeaux : 2013, p. 261; 

https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoog
https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe
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evidenciam o papel da educação moral no preparo das mulheres para uma vida 

independente dos homens. A presente pesquisa buscou, através da análise de 

ensaios da autora e das personagens citadas, entender de que maneira Mercedes 

Cabello representou este ideal civilizatório em suas obras. Além disso, procuramos 

compreender como a autora apropriou-se de estratégias literárias para refletir acerca 

das relações de gênero na sociedade em que viveu.  

Tendo em vista o exposto, inserimos nossa pesquisa no âmbito dos estudos 

de gênero, entendidos por Rachel Soihet e Joana Maria Pedro (2007) como o estudo 

da “distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a dimensão 

biológica dos seres humanos”4. Os estudos de gênero entendem que homens e 

mulheres são produtos da sociedade e da cultura, assim a diferença e a desigualdade 

entre ambos não são naturais, mas construídas. Além disso, o gênero também deve 

ser percebido como uma das maneiras de significar as relações de poder. Ainda de 

acordo com estas autoras, os estudos de gênero entraram mais tardiamente na 

disciplina histórica devido ao caráter universal atribuído ao sujeito, assim ao pensar a 

história dos homens acreditava-se que as mulheres também estavam incluídas. Foi 

no início do século XX com a emergência da Escola dos Annales e com a consolidação 

da escola marxista, que a História das Mulheres começou a ser produzida, 

consolidando-se no final dos anos 1960 com o revisionismo neo-marxista, com a 

Escola de Frankfurt e com os historiadores dos discursos, principalmente Derrida e 

Foucault5. Contudo, a partir do diálogo com os movimentos feministas dos anos 1970 

e 1980, a identidade da mulher passou a ser repensada, levando-se em conta a 

diversidade encontrada entre as mulheres  

De encontro a esta proposta, Joan Scott (1990) aponta para a importância do 

conceito de gênero, enquanto elemento fundamental das relações sociais 

estabelecidas a partir das diferenças entre os sexos, para o estudo da história e de 

outras ciências sociais, atentando para o fato de ser um conceito importante para 

pensarmos as relações de poder e a marginalidade feminina na sociedade ocidental6.   

Para pensarmos a mulher enquanto escritora, nos aproximamos das reflexões 

propostas pela ginocrítica anglo-saxã, representadas especialmente por Elaine 

                                                 
4SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. “A Emergência da Pesquisa da História das Mulheres e das 
Relações de Gênero” In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, n. 5, pp. 288, 2007; 
5 Idem, p. 285; 
6SCOTT, Joan “Gênero: Uma Categoria Útil de Análise Histórica”. In: Revista Educação e Realidade, 
v.16, n. 2, p. 8 – 1-, 1990.  
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Showalter (1994). Elaborada em meados dos anos 1970, paralelamente com o 

conceito francês de l’ecriture féminine – proposta por diversas pesquisadora, dentre 

as quais Helene Cixous, que apostavam no corpo da mulher e na diferença como 

formas de resistência – a ginocrítica entende a literatura de autoria feminina a partir 

do conceito de “território selvagem”, o qual representaria o local da mulher em relação 

à produção literária masculina. Este local, contudo, não seria dos excluídos, mas sim 

o lugar delimitado dentro de uma hierarquia maior. Local do selvagem, na medida em 

que traria a marca da diferença. Nesse sentido, fundamentalmente a ginocrítica leva 

em conta a dimensão cultural da mulher, para além da biologia, da linguagem e da 

psicanálise7. Para a autora, “uma teoria da cultura incorpora as ideias a respeito do 

corpo, da linguagem e da psique da mulher, mas as interpreta em relação aos 

contextos sociais nos quais elas ocorrem”8.  

Complementando estas ideias, trouxemos para o debate as propostas de 

Natália Guerrelus (2013) e Ria Lemaire (1994). Segundo estas autoras, é necessário 

pensar a escrita da mulher a partir dos contextos de suas respectivas produções, 

levando em conta a historicidade da escrita de autoria feminina9.Lemaire propõe a 

historicização da categoria autor/a e das relações político-sociais de seu contexto. A 

partir do conceito foucaultiano de desconstrução, a autora oferece uma nova maneira 

de pensar a historiografia feminista da literatura ocidental – para Lemaire, a história 

literária é um dos discursos de uma sociedade baseada na desigualdade entre os 

sexos – fundamentando-se em três atividades essenciais: 

 
A desconstrução da história literária tradicional como parte 
do discurso das ciências humanas; 2. a reconstrução das 
diversas tradições da cultura feminina marginalizadas e/ou 
silenciadas; 3. a construção de uma nova história literária, 
como produto de diversos sistemas socioculturais inter-
relacionados, marcados pelas relações de gênero10 
 

 Assim, entendemos que as preocupações indicadas pela escrita de Mercedes 

Cabello relacionam-se com sua posição de mulher republicana em meio a um 

                                                 
7SHOWALTER, Elaine. “A Crítica Feminista no Território Selvagem” In: HOLLANDA, Heloísa Buarque. 
Tendências e Impasses: O Feminismo como Crítica da Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. pp. 
23-57; 
8Ibid.,p. 44  
9GUERRELUS, Natália de Santanna. “Palimpsesto: Historiografia, Literatura e Gênero a partir da 
Trajetória de Rachel de Queiróz” In: Revista de História. Salvador, v. 5, n. 1-2, p. 297, 2013 
10LEMAIRE, Ria. “Repensando a História Literária” In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Tendências 
e Impasses – O Feminismo como Crítica da Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 67; 
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processo de construção da nação. Talvez por este fato, os temas abordados em suas 

obras aproximem-se significativamente das propostas de suas amigas literatas. 

Para interpretar a escrita política de Mercedes Cabello, nos apropriamos ainda 

da proposta de Márcia Navarro (1995), na medida em que afirma que a escrita de 

caráter marcadamente sócio-político é uma das grandes características da literatura 

latino-americana, o que não poderia ser diferente no caso da escrita de autoria 

feminina. Contudo, estas autoras acabam inserindo nestas reflexões o ponto de vista 

da mulher, oferecendo uma nova visão acerca de momentos históricos e políticos. 

Para a autora, “essa perspectiva, em lugar de enfraquecer as narrativas por causa do 

tom ‘feminino’, dá a elas uma força renovada e uma originalidade adicional enquanto, 

ao mesmo tempo, subverte o cânone literário, O ‘feminino’ então é transformado em 

uma perspectiva feminista”11. Dessa forma, é preciso enxergar estas obras de autoria 

feminina como formas encontradas por estas mulheres para romperem o silêncio a 

elas imposto. Foi através da literatura e da vida intelectual que muitas delas 

conseguiram desafiar a construção social do sujeito feminino12.     

Pensando a literatura feminina do século XIX, recorremos ao estudo de Sandra 

Gilbert e de Susan Gubar (1998) acerca das estratégias literárias adotadas pelas 

escritoras para produzirem suas obras.  Assim, o ocultamento de determinados temas 

sob uma superfície mais aceitável e o desvio das correntes estéticas, foram formas 

encontradas por elas para poderem exercer a escrita de forma mais livre possível13 

 
En el caso de la escritora, el ocultamiento no es un gesto militar, 
sino uma estratégia nacida del temor y el mal-estar. De forma 
similar, una “desviación” literaria no es un movimiento mediante 
el cual la escritora se prepara para un acceso victorioso al poder, 
sino una evasión necesaria. Encerradas en estructuras creadas 
por y para los hombres, las escritoras de los siglos XVIII y XIX 
no se rebelaron contra la estética prevaleciente en la misma 
medida en que se sintieron culpables por su incapacidade de 
adaptarse a ella14 
 

                                                 
11NAVARRO, Márcia Hoppe. “Por uma Voz Autônoma: o papel da mulher na história e na ficção latino-
americana contemporânea” In: Rompendo o Silêncio – Gênero e Literatura na América Latina. 
Porto Alegre: Editora da Universidade/ UFRGS, 1995, p. 16;  
12Ibid.,p. 14;  
13GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. La Loca del Desván – La Escritora y la Imaginación 
Literaria del Siglo XIX. Tradução de Carmen Martínez Gimeno. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 
87 – 89;  
14Ibid, p. 88-89;   
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Além disso, nos apropriamos dos conceitos de mulher-monstro e mulher-anjo 

propostos ainda pelas duas autoras. Para elas, a escrita feminina reformulou as 

imagens de mulher herdadas da literatura masculina, como a contraposição entre 

monstro e anjo. Ainda que não critiquem abertamente as instituições patriarcais, as 

escritoras oitocentistas apropriaram-se das personagens monstruosas, 

transformando-as em rebeldes destruidoras das instituições patriarcais. Assim, no 

caso da literatura feminina, a louca – a mulher que não aceita o que foi imposto pela 

sociedade – não aparece apenas como inimiga da heroína, mas como a 

representação da fúria da escritora contra a sociedade patriarcal que lhe nega 

espaço15. 

Tendo em vista estas discussões teóricas nossa monografia está dividida em 

três capítulos. Em “Peru no Século XIX: política, sociedade e cultura”, buscamos 

oferecer uma análise socioeconômica do Peru da segunda metade do século XIX, 

relativamente ao seu processo de modernização, interessando-nos especialmente 

pela repercussão cultural que estas transformações políticas e econômicas exerceram 

no meio intelectual peruano frequentado por Mercedes Cabello. Assim, visamos 

identificar o cenário no qual Mercedes Cabello viveu e produziu sua escrita, inserindo-

a num contexto mais amplo para historicizar sua trajetória 

Sara Beatriz Guardía (2002), historiadora peruana, afirma que foi após este 

período de modernização, acompanhado da sucessiva crise decorrente do declínio da 

produção guaneira, que as mulheres passaram a assumir a posição de intelectuais. 

Acrescentando a estas transformações os reflexos das ideias europeias em voga, 

muitas delas abandonaram o espaço doméstico e passaram a ter uma intensa 

participação no meio intelectual.  

Foi nesse contexto que um grupo de intelectuais emergiu usando a escrita 

como uma forma de lutar contra a submissão na qual se encontravam. Mercedes 

Cabello teve um especial destaque neste âmbito, conforme ressaltamos no capítulo 

intitulado “Mercedes Cabello de Carbonera: Trajetória Biográfica e Intelectual”. A 

partir da trajetória de vida de Mercedes Cabello, levando em conta suas relações com 

outras escritoras e intelectuais do período, buscamos neste capítulo identificar o lugar 

de onde escrevia, suas relações literárias e sociais e as influências presentes em sua 

obra. Também analisamos três ensaios publicados durante a primeira fase de sua 

                                                 
15Ibid.,p.92; 
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produção, que corresponde ao período anterior à Guerra do Pacífico e à consequente 

radicalização do seu discurso: “Influencia de la Mujer en la Civilización” (1874)16, 

“Importancia de la Literatura” (1892)17 e “Estudio Comparativo: De la Belleza y 

Intelligencia de la Mujer” (1892)18 – lidos durante as Veladas Literarias promovidas por 

sua amiga, Juana Manuela Goritti – escolhidos por indicarem temas chaves de sua 

obra, principalmente o papel dos intelectuais e das mulheres  para o avanço da 

civilização. Dessa forma, apresentamos as primeiras ideias da autora acerca destas 

questões, as quais amadureceriam com o passar dos anos até se tornarem enfáticas 

e melhor estruturadas nos romances tardios, Blanca Sol e El Conspirador.  

Neste capítulo, procuramos mapear os temas principais de sua escrita, como a 

sua preocupação com o desenvolvimento educacional da mulher e a emancipação 

feminina, os quais trariam como resultado a superação do atraso da América Latina. 

Infelizmente, o desenlace de sua trajetória não fugiu do padrão a que muitas escritoras 

do século XIX ficaram submetidas: morreu abandonada em um asilo, considerada 

louca e possivelmente portadora de sífilis.  

Entender este primeiro momento de sua escrita foi fundamental para refletirmos 

acerca do posicionamento da autora em relação aos romances posteriores. Blanca 

Sol (1889) e El Conspirador (1892) tornaram-se as novelas mais conhecidas e 

polêmicas de Mercedes Cabello, não apenas pela defesa dos direitos femininos, mas 

devido às contundentes críticas aos padrões comportamentais da sociedade limenha. 

A construção de suas personagens, principalmente Blanca Sol e Ofélia Olivas, os 

cenários e o enredo vão de encontro às propostas apresentadas já nos primeiros 

ensaios que escreveu. Tendo em mente estas reflexões, no capítulo “Blanca Sol e 

El Conspirador: Projeto Civilizatório e Reflexões de Gênero na obra de Mercedes 

Cabello de Carbonera” oferecemos uma análise das personagens femininas 

presentes em seus dois últimos romances. Buscamos identificar as estratégias 

literárias utilizadas pela autora para defender os ideais em que acreditava. Desde a 

                                                 
16CARBONERA, Mercedes Cabello. “Influencia de la Mujer en la Civilizacion” In : VARGAS, Ismael 
Pinto. Sin Perdón y Sin Olvido: Mercedes Cabello de Carbonera y Su Mundo. Lima: USMP, 2003. 
pp.167 – 169; 
17CARBONERA, Mercedes Cabello. “Importancia de la literatura” In: GORITTI, Juana Manuela. 
Veladas Literarias de Lima. Buenos Aires: Imprenta Europea, 1892. pp. 6-12. Disponível em 
https://archive.org/details/veladasliteraria00gorr acesso em 4 de novembro de 2015; 
18CARBONERA, Mercedes Cabello. “Estudio comparativo. De la inteligencia y la belleza en la mujer” 
In: GORITTI, Juana Manuela. Veladas...op.cit., pp. 207 – 212; 

https://archive.org/details/veladasliteraria00gorr
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elaboração das protagonistas, até a escolha por determinadas correntes estilísticas, 

ressaltam a intencionalidade da obra da autora.   

Destacamos ainda em nossa análise, o que Ana Peluffo (2002) denomina de 

peruanização e sororização do naturalismo presentes na obra da autora, na medida 

em que, diferentemente da corrente naturalista francesa, acusava a prostituição como 

sendo a consequência de fatores socioeconômicos – a falta de dinheiro e de estudo – 

e a exclusão das mulheres das esferas educacionais, para além da degeneração e de 

fatores determinados pela natureza19. Assim, construindo suas personagens de 

maneira a transmitir a mensagem que tanto acreditava, Mercedes Cabello 

apresentava uma contrapartida à fraternidade varonil presente nos discursos de Zola 

e de outros contemporâneos, não só por indicar diferentes causas para a prostituição, 

mas também por nela enxergar uma forma de vingança da mulher que não conseguiu 

obter o espaço merecido na sociedade.  

                                                 
19PELUFFO, Ana. “Las Trampas del Naturalismo en ‘Blanca Sol’: Prostitutas y Costureras en el Paisaje 
Urbano de Mercedes Cabello de Carbonera”. In: Revista de Crítica Literária Latinoamericana. Lima 
– Hanover, v. 28, n. 55, p. 42, jan/jun. 2002; 
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2 PERU NO SÉCULO XIX: POLÍTICA, SOCIEDADE E CULTURA: 

 

 

  A América Latina no século XIX foi marcada por diversos conflitos políticos, 

ideológicos e econômicos. A modernização pela qual passou a maioria dos países 

dessa região também é de fundamental importância para compreender a produção 

intelectual naquele momento, especialmente no Peru, onde uma série de 

acontecimentos influenciou a geração de escritoras de finais do século, como 

Mercedes Cabello de Carbonera (1845 – 1908). Passando por intensas reviravoltas 

políticas, guerras e problemas econômicos, o país vivenciou um momento singular de 

sua história, o que refletiu-se no modo pelo qual estas mulheres pensavam a 

realidade.  

Neste capítulo buscamos oferecer uma análise sócio-econômica do Peru da 

segunda metade do século XIX, interessando-nos especialmente pela repercussão 

cultural que estas transformações políticas e econômicas exerceram no meio 

intelectual peruano, frequentado por Mercedes Cabello e de grande influência para 

sua escrita. Para tal, nos apoiaremos fundamentalmente nos trabalhos de Mônica 

Cárdenas Moreno (2013), Franklyn Pease Yrioyen (1995) e no clássico da 

historiografia econômica peruana, Guano y Burguesía en el Peru, de Heraclio Bonilla 

(1984), além de reflexões, não menos importantes, de outros historiadores. 

Destacaremos, ainda, um dos principais temas do debate intelectual do período: a 

educação e emancipação feminina. Assim, visamos identificar o cenário em que 

Mercedes Cabello viveu e produziu sua escrita. Inserindo-a num contexto mais amplo, 

buscamos historicizar sua vida e sua escrita.  

 Desde o processo de Independência, proclamada por San Martín em 15 de 

junho de 1821, houve no Peru um intenso debate entre liberais e conservadores 

acerca de várias questões: os rumos políticos, a concepção de uma identidade 

nacional e a questão da modernização, para citar os mais significativos. De acordo 

com Mônica Moreno (2013), “os pensadores liberais produzem um discurso sobre a 

formação da identidade nacional e constroem uma ideologia heterogênea que passa 

a levar em conta o gênero e a diversidade nacional”20. Ainda de acordo com a autora, 

                                                 
20“Les penseurs libéraux produisent un discours sur la formation de l’identité nationale et construisent 
une idéologie hétérogène qui commence à prendre en compte le genre et la diversité sociale”– tradução 
nossa In : MORENO, Mônica Cárdenas. “Modernisation Économique, Politique et Culturelle : Avancées 
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a construção da identidade nacional peruana caminhava paralelamente ao processo 

de modernização do país, principalmente na segunda metade do século XIX.  

Analisar a questão do guano é fundamental para compreender o processo de 

modernização e as suas consequências para o país. Fertilizante natural, produzido a 

partir dos dejetos de uma ave local denominada guanay, o guano foi muito cobiçado 

pelos países europeus, principalmente pela Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica. 

Foi durante o governo do militar Ramón Castilla (1845 – 1851; 1855 – 1862) que 

aconteceu a primeira exportação deste fertilizante para a Inglaterra. A partir deste 

período e até meados dos anos 1860, o guano foi responsável por metade das rendas 

peruanas e, como aponta Franklyn Yrigoyen (1995), pelo fortalecimento de uma 

classe urbana que enriquecera a custa da sua exploração21.  

 Ainda durante a presidência de Castilla a escravidão foi abolida e o pagamento 

de tributos indígenas interrompidos. Para solucionar o consequente problema da mão-

de-obra, a imigração asiática – os chamados collies – passou a ser utilizada em larga 

escala pelos grandes proprietários. Recebendo salários muito baixos e vivendo em 

condições análogas à escravidão, os collies fizeram parte do cenário peruano naquele 

período, representando boa parte da população nos finais do século XIX22.  

Durante toda a segunda metade do século XIX o cenário político foi marcado 

pelo caudilhismo e pelos frequentes golpes de estado. Segundo Adrian Van Oss 

(1987) o fenômeno do caudilhismo, presente também em outros países da América 

do Sul, é resultado do processo de militarização da sociedade que sucede os 

processos independentistas, tendo em vista as sucessivas guerras pelos quais estes 

países passaram23. Assim, vemos neste período sucessivos governos militares, como 

é o caso de Castilla e seus sucessores Pedro Corbacho (1863) e Juán Rodríguez 

(1863 – 1865), e de curta duração, encerrados por golpes de Estado e guerras civis. 

                                                 
et Contraditions”. In : Genre et Société à Lima Pendant la Seconde Moitié du XIXe Siècle: Analyse 
de l’oeuvre de Mercedes Cabello de Carbonera (1842 – 1909). 2013. 386f. Tese (Doutorado em 
Estudos Ibéricos) – École Doctorale Montaigne Humanités, Universidade Michel Montaigne. Bordeaux: 
2013, p. 33. 
21YRIGOYEN, Franklin Pease García. “El Perú del Siglo XIX” In: Breve Historia Contemporánea del 
Perú. México: FCE, 1995, p. 116; 
22MORENO, Mônica Cárdenas. “Modernisation...op.cit.,p . 36-37;  
23VAN OSS, Adrian C. “La América Decimonónica”. In: IÑIGO-MADRIGAL, Luis (org.). Historia de la 
Literatura Hispanoamericana – Del Neoclasicismo al Modernismo. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1987, pp. 26;   
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Apenas em 1872, com a eleição de Manuel Pardo (1872-1876), do Partido Civilista24, 

a sucessão de governos militares foi interrompida.  

Outra importante característica do cenário político peruano, apontado por 

historiadores como Heraclio Bonilla (1984) e Laura Hosiasson (2011), foi a corrupção, 

indicada como uma das grandes causas do aumento significativo da dívida externa 

peruana após os anos 1850,  

 
La multiplicación por seis del monto inicial de la deuda reconocida fue 
posible por la venalidad y la corrupción de los funcionários peruanos. 
Todos los testimonios contemporáneos concuerdan em señalar la 
profunda crisis moral Del régimen y la gran imaginación desplegada 
por los acreedores para adulterar el monto de la deuda inicial, a través 
de la falsificación de firmas y documentos25 
 

 As decisões tomadas por Castilla de reembolsar os proprietários de escravos, 

e as ilegalidades cometidas pelos consignatários do guano foram responsáveis pelo 

enriquecimento de dezenas de pessoas e pelo significativo endividamento do governo, 

que necessitou recorrer ao capital estrangeiro para saldar as dívidas. Assim, segundo 

Moreno, a grande soma advinda da exportação guaneira foi utilizada para desenvolver 

o aparelho clientelista do Estado, bem como para reforçar o exército e reprimir os 

movimentos sociais26, deixando de lado a consolidação de uma burguesia industrial27.    

 A partir deste cenário político e econômico, a questão da modernização é um 

tema bastante relevante para pensarmos a intelectualidade peruana do período. 

Conforme mencionado, o debate entre liberais e conservadores acerca da 

modernização prolongou-se até o final do século. Dentre os liberais, Manuel Pardo – 

futuro presidente civilista – foi um dos mais influentes. Em meados dos anos 1860, 

defendiam que o guano deveria ser melhor aproveitado para o desenvolvimento do 

país28. Nesse sentido, segundo Bonilla, um dos principais investimentos, para Pardo, 

                                                 
24O Partido Civilista do Peru foi fundado em 1871. Dirigido pela oligarquia limenha e liderado por Manuel 
Pardo, foi o partido que mais teve destaque no cenário político peruano durante a segunda metade do 
século XIX e a primeira década do século XX. Conhecidos como “civilistas” e de influência liberal, seus 
membros apoiavam a educação popular, lutavam contra a hegemonia no clero, a nacionalização do 
salitre, além de lutarem pela retirada do poder das mãos dos militares Cf. HALE, Charles A. “As Ideias 
Políticas e Sociais na América Latina, 1870 – 1930” In: BETHELL, Leslie. História da América Latina, 
Volume IV: De 1870 – 1930. São Paulo: EDUSP, 2009. pp. 331 – 413; 
25BONILLA, Heraclio. Guano y Burguesíaenel Peru. 2ª ed. Lima : Instituto de Estudios Peruanos, 
1984, p. 22; 
26O Peru passou por diversos conflitos entre os ex-escravos e indígenas, ou os coollies. Além disso, a 
decisão de centralizar o governo em Lima causou alguns estranhamentos entre a capital e as cidades 
periféricas, exigindo a presença de exército;  
27MORENO, Mônica Cárdenas. ‘Modernisation...op. cit., p. 37 e 38; 
28Ibid., p. 51; 
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deveria ser a construção de uma malha ferroviária que traria uma melhora moral e 

intelectual da nação, além de trazer a civilização29. Como forma de concretizar esta 

ideia, o guano deveria permanecer nas mãos estrangeiras em troca do financiamento 

da construção da ferrovia e do pagamento da dívida externa. Contudo, Bonilla aponta 

o lado negativo deste acordo, afirmando que o governo peruano ficou totalmente 

dependente do capital estrangeiro e, portanto, sujeito às oscilações econômicas da 

Europa – como aconteceu em meados dos anos 1870, quando a exportação guaneira 

reduziu-se significativamente e uma crise econômica passou a assolar o país30. 

 O então presidente, José Balta y Montero (1868 – 1872) foi quem levou a cabo 

a construção da malha ferroviária, ideia que estaria presente nos governos de seus 

sucessores até o final do século. Este governo foi marcado pelo grande investimento 

em infraestrutura, com o crescimento da cidade de Lima e sua remodelação 

arquitetônica, influenciada pela arquitetura europeia de então31. Seu sucessor, Manuel 

Pardo, também teve um governo marcado pela modernização, consequência da sua 

filiação ao pensamento liberal. Guiado pelo pensamento de que a ferrovia garantiria a 

independência e o crescimento econômico do Peru, Pardo não poupou esforços para 

realizar seu ideal. Contudo, conforme Bonilla, a construção da malha ferroviária não 

cumpriu seu objetivo, 

 

En el caso del Perú (...) estos ferrocariles no se articularon a la 
estructura interna de la economía peruana, sino que más bien fueron 
los vehículos de desintegración de la economía campesina y los 
canales a través de los cuales se reforzó la dependencia exterior del 
Perú. Lo que Pardo y su clase no pudieron comprender era la 
imposibilidad de un desarrollo auténtico en el interior de um espacio 
dominado por el capitalismo europeo. Paradójicamente, el Estado 
peruano, al construir con sus propios capitales estos ferrocariles, 
preparó, a corto plazo, una nueva y definitiva bancarrota financiera y, 
a largo plazo, el reforzamiento de su dependencia32 
 

 Ainda no governo de Pardo, a guarda nacional peruana foi criada, o governo 

tornou-se menos centralizado e uma reforma educacional foi promovida. Apesar das 

falhas do governo, que precisou enfrentar uma pesada crise, Yrigoyen destaca que 

Pardo foi responsável pela valorização da educação e por uma primeira tentativa de 

                                                 
29BONILLA, Heraclio. Guano...op. cit, p. 51;  
30Ibid., p. 140-145; 
31MORENO, Mônica Cárdenas. ‘Modernisation...op. cit., p. 49; 
32BONILLA, Heraclio. Guano...op. cit, p. 55; 
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tornar-se menos dependente da exploração do guano33. Foi neste momento ainda, 

conforme o autor, que começou a se questionar os governos militares de outrora: 

intelectuais passam a defender a ideia de que o atraso econômico, social e cultural do 

país se devia aos sucessivos governos militares34. 

Paralelamente a esta crise, e após o fim do governo de Pardo, o Peru passou 

por uma das maiores guerras de sua história: a Guerra do Pacífico. Historicamente 

datada entre fevereiro de 1879 e novembro de 1883, o litígio territorial envolvendo o 

Peru, o Chile e a Bolívia deixou um saldo negativo para os países envolvidos. A 

riqueza mineralógica da região de Arica e Antofagasta, localizadas no litoral boliviano 

e na região sul peruana, chamou a atenção do Chile que iniciou um litígio jurídico para 

reivindicar sua propriedade da região35. Em 1879, as discussões diplomáticas e 

jurídicas esgotaram-se sem resolução e tropas chilenas desembarcaram na Bolívia. A 

participação peruana deveu-se ao cumprimento do Tratado de Aliança Defensiva com 

a Bolívia, assinado alguns anos antes. Além dos gastos materiais e das baixas, em 

1881 o Peru ainda teve sua capital, Lima, ocupada pelos chilenos. Após esta e várias 

outras derrotas sucessivas, marítimas e terrestres, o Chile saiu vitorioso, cabendo aos 

três países assinarem o Tratado de Paz em 1883. Segundo este, o Peru cedia parte 

de seu território em troca da desocupação da capital que já durava dois anos. A região 

cedida foi a província de Tarapacá, região produtora de salitre e que abarca o deserto 

do Atacama36. Conforme Hosiasson37 e Yrigoyen38, após a guerra o despreparo 

econômico e militar do Peru ficou evidente, mergulhando o país na maior crise de sua 

história.  

Além deste cenário político e econômico, os aspectos culturais são 

fundamentais para entender o ambiente no qual Mercedes Cabello viveu. Antes de 

nos determos nesta questão, devemos ressaltar, conforme aponta Van Oss, que a 

América Latina passou, neste período, por um momento de crescimento populacional, 

apesar dos conflitos políticos. O autor afirma que para compreender este crescimento 

devemos levar em conta o que estava acontecendo em outras partes do mundo, 

                                                 
33YRIGOYEN, Franklin Pease García. “El Peru...op.cit., p. 125; 
34Ibid.,p. 127 -130; / 
35HOSIASSON, Laura Janina. Nação e Imaginação na Guerra do Pacífico. São Paulo: EDUSP, 2011, 
p. 18;  
36Ibid., p. 25;  
37Id.; 
38YRIGOYEN, Franklin Pease García. “El Peru...op.cit.,p. 143;  
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aonde a população duplicou39, fazendo com que o número de consumidores e da 

capacidade produtiva também aumentassem. O descobrimento de novas atividades 

econômicas – como é o caso do guano no Peru – e o desenvolvimento de tecnologias 

no ramo dos transportes, facilitou o impulso econômico e o consequente aumento da 

população peruana, “el padrón diferencial regional de crecimiento demográfico 

puntualiza la importância del comercio com Europa como uno de los principales 

estímulos a la población”40. Entre 1800 e 1900 a sociedade peruana cresceu de 1,5 

milhões de habitantes para 3, 75 milhões41.  

Além do crescimento vegetativo, a imigração também é indicada como um dos 

fatores do crescimento demográfico. De acordo com Van Oss, apesar do aumento 

populacional, a baixa densidade demográfica era um incômodo para os políticos e 

intelectuais do período, pois representava um obstáculo à civilização e à prosperidade. 

Este discurso, somado às políticas raciais de “embranquecimento” da população, 

levou à criação de políticas de povoamento, ideia que deveria ser levada a cabo com 

a ajuda de povos mais desenvolvidos, segundo os padrões civilizacionais da época. 

Contudo,  

 
Después de la abolición de la esclavitud y com la expansión de las 
economías de exportación en la segunda mitad del siglo XIX, la 
importación de obreiros bajo contrato dio lugar a certa forma de 
movimento inmigratorio, aunque tal vez no es el sentido “civilizador” 
de los proyetos de colonización. Eran asiáticos y, em menor grado, 
europeus que llegaron para llenar la “falta de brazos” generada por la 
expansión económica42 

 
 Além desta mudança populacional, a cultura peruana foi muito influenciada pela 

transformação urbana, apontado por Miguel Mix (1987) como uma “segunda fundación 

de la ciudad”43. Construídas em torno e de acordo com as necessidades dos criollos 

brancos, na metade do século a cidade passou por uma grande transformação 

tecnológica e de infraestrutura. Moreno aponta para a construção de luxuosos jardins 

botânicos na cidade de Lima, transformando-a na Cidade-Jardim. O processo de 

                                                 
39VAN OSS, Adrian C. “La América…op. cit., p. 27 ; 
40Ibid.,p. 28; 
41Id.; 
42Ibid.,p. 31; 
43MIX, Miguel Rojas. “La Cultura HispanoamericanadelSiglo XIX”. In: IÑIGO-MADRIGAL, Luis (org.). 
Historia de la Literatura Hispanoamericana – Del Neoclasicismo al Modernismo. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1987, p. 67;  
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embelezamento e higienização da cidade contou com projetos de saneamento e com 

a construção da rede de iluminação pública a gás, em 1855. 

Nesse momento, a modernização foi pensada com muito cuidado pelos 

intelectuais do período. Em 1859 surgiu a revista El Semanario de Lima e, no mesmo 

ano, La Revista de Lima, responsáveis pela divulgação de novas ideias científicas e 

culturais. Os liberais mais radicais deste período engajavam-se na questão do 

desenvolvimento e da modernização do país, criticando as práticas políticas do 

período. Sobre a estética artística, “assumiam a herança do costumbrismo44, 

empregando a sátira para condenar certos hábitos que paralisavam a evolução da 

sociedade limenha”45. A partir das viagens que faziam a Europa, adotavam ideias que, 

acreditavam, transformariam a barbárie da América Latina. Dentre os intelectuais mais 

destacados deste momento encontra-se Ricardo Palma (1833 – 1919), escritor das 

Tradiciones Peruanas Completas (1872 - 1896), uma grande crônica da vida social 

peruana da metade do século em quatro volumes.  

 No campo artístico as influências românticas e positivistas foram marcantes no 

período, principalmente na literatura. Segundo Mix, estas influências ajustaram-se às 

necessidades culturais de então. Ainda de acordo com o autor, a arte peruana do 

século XIX foi marcada por três tendências: a valorização do passado, a questão da 

identidade continental ou o ideal americanista e a questão da identidade nacional e 

da formação do Estado46. Somado a estas, assumem os ideais do romantismo 

europeu como a valorização da natureza, a crítica social, o sentimento popular e o 

exotismo. Estes elementos estão presentes na obra de diversos escritores peruanos, 

entre eles Mercedes Cabello. 

 Mix afirma que, de maneira geral, a grande preocupação dos intelectuais era a 

questão do progresso e da conquista da civilização. Para isso deveriam vencer a 

                                                 
44O Costumbrismoé uma forma de representação artística da vida cotidiana, costumes e maneiras de 
determinado local ou grupo de pessoas. De acordo com Maria Lígia Prado, na América Latina um dos 
grandes representantes do costumbrismo foi Domingos Facundo Sarmiento, na obra Facundo – 
Civilização e Barbárie (1845), “nos ‘costumbristas’ europeus, como em Sarmiento, a exterioridade do 
ser, seu comportamento, fisionomia, meio ambiente, são plenos de significados. Daí a importância das 
descrições dos trajes, pois as informações sobre a vestimenta faziam parte do retrato do personagem 
e ajudavam a compor o quadro psicológico e sociológico do analisado” Cf. PRADO, Maria Lígia Coelho. 
“Para Ler o Facundo de Sarmiento”. In: América Latina no Século XIX – Tramas, Telas e Textos. 
São Paulo: EDUSP, 2004, p. 173.  
45“ils assument l’héritage du costumbrisme, employant la satire pour condamner certaines habitudes qui 
paralysent l’évolution de la société liménienne” – traduçãonossa.In:MORENO, Mônica Cárdenas. 
“Modernisation...op.cit.,p. 47; 
46MIX, Miguel Rojas. “La Cultura Hispanoamericana...op.cit.,p.55;  
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barbárie deixada como herança pelos anos coloniais, contudo sem abandonar a 

inspiração na civilização europeia. Eles utilizavam em larga escala os periódicos para 

difundir suas ideias de civilização e progresso. Ainda neste período, acreditavam que 

o avanço social aconteceria na medida em que o modelo organizacional militar fosse 

substituído por um modelo de organização industrial47. Assim, fica evidente as 

motivações que levaram o Peru à industrialização e ao abandono das práticas 

caudilhistas e dos governos militares nos finais do século. Mercedes Cabello, 

enquanto participante deste círculo de intelectuais, também criticou em passagens de 

suas obras os governos militares, chamando atenção para a corrupção desenfreada 

e as práticas abusivas que muitas vezes cometiam.  

 

 

2.1 DEBATES EDUCACIONAIS E A SITUAÇÃO DA MULHER PERUANA: 

 

 

A partir dos anos 1850 o Peru também vivenciou um período de transformação 

educacional. O sistema lancasteriano48 que vigorava até então foi substituído com a 

abertura da Escola Normal de Lima. Nesta mesma década foi construída uma Escola 

Central de Lima e em 1860 mais de 1.000 professores foram empregados por todo o 

território, dando início a um projeto de educação universal e gratuita proposto por 

Ramón Castillas49. O projeto de modernização dos liberais também buscava criar uma 

Universidade desvencilhada dos ideais da antiga metrópole. Esta Universidade 

deveria ser separada da Igreja, algo que se aprofundou com a adoção do positivismo 

em meados do século50. Em 1856 e 1857 foram criadas no Peru respectivamente, a 

Escola de Medicina e a Faculdade de Filosofia e Letras, Direito, Matemática e Ciências 

Naturais em substituição à Escola de São Carlos51.  

                                                 
47Ibid., p. 66;  
48O sistema lancasteriano foi proposto pelo inglês Joseph Lancaster.  Por este sistema pedagógico os 
alunos mais avançados ensinavam os alunos menos avançados. Proposta no início do século XIX, a 
técnica foi muito difundida na Inglaterra, França e nos países sul americanos Cf. ESTRADA, Dorothy 
T. “Las Escuelas Lancasterianas en laCiudad de México: 1822 – 1842” In: Historia Mexicana, Cidade 
do México, v. 4, n. 22, pp. 494 – 513, pp. 494 – 513;  
49MORENO, Mônica Cárdenas. “Modernisation...op.cit.,p. 43; 
50PRADO, Maria Lígia Coelho. “Universidade, Estado e Igreja na América Latina”. In: América Latina 
no Século XIX – Tramas, Telas e Textos. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 99;  
51MORENO, Mônica Cárdenas. “Modernisation...op.cit.,p. 44;  
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 Neste momento foram regulamentadas as categorias de ensino. O ensino 

básico deveria ser gratuito e obrigatório para as crianças cujos pais não podiam pagar 

professores ou escolas particulares. O ensino secundário deveria ter uma duração de 

sete anos e o ensino profissional seria dividido em faculdades52. Segundo Julio 

Vizcarra (1965 apud Moreno), a educação deveria ser “moral, estética y física; la 

educación intelectual debía desarrollar la inteligencia y comunicar uma instruccion 

útil”53. 

 Apesar destas transformações no âmbito educacional, a preparação formal das 

mulheres foi deixada de lado. De acordo com Maria Lígia Prado (2004), a educação 

feminina não fazia parte dos projetos liberais: elas deveriam ficar longe das tentações 

do mundo54. Apesar disso, desde o começo da República, foram realizadas algumas 

tentativas de instrução das mulheres. Em 1826 a Escola Central Lancasteriana acolhia 

meninas, mas, segundo Sara Guardía (2002), era uma formação voltada para o bom 

cumprimento do papel de mãe e de esposa55. Guardía chama atenção para o fato de 

que tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas particulares, como é o caso das 

escolas da Congregação do Sagrado Coração dirigidas por freiras francesas, “las 

mujeres estudiaron: labores, respostería, dibujo, urbanidad, poesia y nociones de 

historia y literatura. Cursos por demás insuficientes para prosseguir estudios 

superiores, algo impensable en estos años”56. Além desta formação superficial, a 

diferença quantitativa entre homens e mulheres no que diz respeito a questão 

educacional é bastante significativa: em 1853, existiam 652 escolas para homens 

contando com 28.558 alunos, enquanto para as mulheres eram 73 escolas com 3.400 

alunas matriculadas57. 

 Na década de 1850, um importante intelectual liberal peruano, Francisco de 

Paula González Vigil (1792 - 1875) defendeu a igualdade entre homens e mulheres. 

Na sua obra Importancia dela Educación del Bello Sexo (1858) demonstrava uma 

visão diferente acerca do tratamento dado às mulheres, mas ressaltava que a esposa 

deveria ser submissa ao marido. Enquanto ser frágil e incompleto, ela deveria ser 

                                                 
52Ibid.,p.43;  
53VIZCARRA, Julio. La Educaciónenla Republica. In: MORENO, Mônica Cárdenas. 
“Modernisation...op.cit., p. 44;  
54PRADO, Maria Lígia Coelho. “Universidade...op.cit., p. 135;  
55GUARDÍA, Sara Beatríz. “Las Ilustradas de la República” In: Mujeres Peruanas: El OtroLado de 
laHistoria. 4ª ed. Lima: Miraflores, 2002, p.131; 
56 Id.; 
57 Id.; 
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protegida por um ser superior. Alguns anos depois, em 1864, outro intelectual, 

Mariano Amézaga (1802 - 1875) publicou uma série de artigos acerca da educação 

feminina. Posicionando-se contra a ideia de inferioridade das mulheres, defendia que 

uma melhor instrução garantiria a elas um melhor desempenho dos papeis de mãe e 

esposa. Novamente, a preparação da mulher aparecia como necessária, mas voltada 

para a formação de um perfeito “ángel del hogar,”58  

  Foi apenas na década de 1870, mais precisamente em 1874, que a primeira 

mulher ingressou em uma Universidade peruana: Maria Trinidad Enríquez (1846-

1890) ingressou na Universidad San Antonio Abad del Cusco, após uma resolução 

judicial que permitiu seu ingresso nos curso de Letras e Jurisprudência59. Além de ser 

uma pioneira nesta instituição, Maria Enríquez também desempenhou papel 

importante para as transformações que levariam à emancipação feminina. Em 1850 

ela criou a primeira escola para meninas que oferecia cursos de matemática, direito, 

filosofia, lógica e história universal. Várias alunas desta escola seguiram Maria 

Enríquez na formação universitária, com desdobramentos importantes para a reflexão 

acerca do papel da mulher na sociedade peruana e as reivindicações pelos direitos 

políticos e civis das mulheres60.  

 Em 1883, após a destruição do país, uma reconstrução se fazia necessária. O 

período posterior ao fim da guerra, denominado pelo historiador Jorge Basadre (1961) 

como Segundo Militarismo, ficou conhecido por um momento de forte atividade 

intelectual, inclusive feminina, e de grandes debates culturais. Até 1895 o país foi 

governado por militares como Iglesias (1884-1885) e Cáceres (1884-1885), que 

travaram uma guerra civil, e Morales Bermudez (1890-1894). Nicolás de Piérola 

(1895-1899) reiniciou novamente os governos do partido civil, sendo eleito pela 

população. Assim, ao final do século ocorreu uma pressão popular contra os governos 

militares e contra a corrupção, tensão política presente na obra de Mercedes Cabello. 

Neste momento, o Peru passava a investir na indústria nacional, construindo fábricas 

de tecidos e de calçados. O exército se profissionalizava, os meios de transporte 

desenvolviam-se, mas os problemas da vida política, como o caudilhismo e a 

corrupção permaneciam61.  

                                                 
58“Anjo do Lar”: metáfora que diz respeito a condição da mulher enquanto um ser doméstico e puro, 
quase sagrado; 
59 GUARDÍA, Sara Beatríz. “Las Ilustradas...op.cit.,p. 131 
60 Ibid., p. 132 
61MORENO, Mônica Cárdenas. “Modernisation...op.cit.,p. 58;  
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  Foi neste momento de pós-guerra e final de século, que a condição civil da 

mulher passou por uma transformação. Na década de 1870, as escolas primárias para 

meninas começaram a se transformar e, assim, elas passaram a receber uma melhor 

instrução escolar. Segundo Mônica Moreno, naquele momento as mulheres passaram 

a trabalhar nas indústrias e na área educacional. O número de costureiras – profissão 

mais acessível e rentável para as mulheres das classes populares de então – 

aumentou de 1.461 no ano de 1876 para 7.021 no ano de 190862. 

Em relação à produção cultural foi naquele contexto que as mulheres 

passaram a ter uma posição de destaque. Para Fanny Arango-Keeth (2013), a 

segunda metade do século XIX foi marcado pela saída da mulher do espaço privado 

e entrada no espaço público. Nesta esfera, fora das paredes do lar, as intelectuais 

deparam-se com uma república que estava nascendo, na qual começam a identificar 

o papel que tiveram durante o processo de Independência. Desta forma, Arango-

Keeth afirma que “comienza a surgir un sentimento genérico que hermana la acción 

de las mujeres latinoamericanas y van forjando su identidad como sujetos históricos 

con un nuevo rol: el de la defensa de la patria”63. 

Maria Emma Mannarelli (2009), afirma que após a Guerra do Pacífico e a 

retirada das tropas chilenas de Lima o debate acerca da educação da mulher tomou 

contornos mais críticos. Elas passaram a publicar em periódicos defendendo sua 

emancipação e criticando a burguesia. Segundo a autora, esta nova posição deveu-

se à derrota peruana na Guerra, o que fez com que a autoridade masculina se 

enfraquecesse, favorecendo assim a participação feminina nos debates públicos,  

 
Escribiendo, las mujeres se confrontaron con su capacidad  de  
elaborar  un lenguaje propio y de producir conocimientos. El uso 
público del leguaje le descubre atributos ignorados y las lleva a 
plantear el problema de la subordinación femenina. Así se enfrentaron 
a una mentalidad patriarcal que las consideraba inferiores64 

  

Ressaltando a partição das mulheres da região de Tacna, que foram cruciais 

para a resistência perante as tropas chilenas e para a defesa da identidade nacional, 

                                                 
62 Id.; 
63ARANGO – KEETH, Fanny. “Del ‘Ángel del Hogar’ a la ‘Obrera del Pensamiento’: Construcción de la 
Identidad Socio-Historica y Literaria de la Escritora Peruana del Siglo Diecinueve” In: GUARDÍA, Sara 
Beatriz. Historia de las Mujeres en America Latina. Lima: CEMHAL, 2013, p. 287;  
64MANNARELLI, María Emma. “Palabra escrita, autonomía y derechos de lasmujeres” In: PROGRAMA 
ANDINO DE DERECHOS HUMANOS (org.) Defensa de losDerechos Humanos en América Latina. 
Avances y retrocesos. Quito: Editora da UniversidadSímon Bolívar, 2009. p. 23; 
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Guardía indica que a participação ativa das mulheres nos combates, também 

contribuiu para esta impulso da participação intelectual feminina, marcando, no Peru, 

sua saída da esfera privada e sua entrada para a esfera pública65. Esquecidas pela 

historiografia, não existem registros confiáveis do número de mulheres que 

acompanharam seus pais e maridos nas batalhas, nem o número das que perderam 

a vida, mas “las mujeres peruanas se constituyen en estos momentos cruciales em 

bastiones de la defensa de la peruanidad”66 

 Este clima de revalorização da educação feminina, somado à repercussão de 

ideias emancipacionistas europeias por meio do acesso aos escritos de Mary 

Wollstonecraft (1759 – 1797) e Olimpe de Gouges (1748 – 1793), e a participação das 

mulheres nos conflitos dos finais do século incentivou o surgimento de diversos 

periódicos dirigidos e voltados para as mulheres, bem como a produção de obras 

literárias67.  

 
La repercusión de las ideas de libertad e igualdad coadyuvaron 
a la constitución de un estado de preocupación por la educación 
femenina. (...) Tiempo signado por la crítica y reflexión histórica y 
social sobre la realidad del país y la modernización de la sociedad en 
el contexto del desastre de la Guerra del Pacífico. Es em este espacio 
que se empiezan a conformar y precisar los discursos de identidad 
nacional y setrazan los hitos de nuestra historia literaria y cultural68 

   

Em 1874, as revistas La Alborada e El Album – Revista Semanal para el Bello 

Sexo, surgiram para atender os interesses do público feminino. Ambos eram 

semanários literários que ajudaram na divulgação das ideias de importantes 

intelectuais do período, como é o caso de Mercedes Cabello. Além de artigos sobre 

literatura e arte, os periódicos traziam textos sobre teatro, cozinha, beleza e moda69.  

Neste mesmo período um grupo de literatas começou a se reunir em salões e 

clubes literários. Lideradas por Juana Manuela Goritti, autora das Veladas Literarias 

de Lima (1892) – publicação contendo os poemas e artigos apresentados nas 

reuniões – este grupo foi bastante significativo para as reivindicações das mulheres 

no Peru de finais de século. Além da já citada Juana Manuela Goritti (1818-1896), 

                                                 
65GUARDÍA, Sara Beatríz. “Las Ilustradas...op.cit.,p.147; 
66Id; 
67Ibid.,,p. 141; 
68GUARDÍA, Sara Beatriz. “La Escritura Femenina em El Perú del Siglo XIX” In: Escritoras del Siglo 
XIX en América Latina. Lima: CEMHAL, 2012, p. 18;  
69GUARDÍA, Sara Beatríz. “Las Ilustradas...op.cit.,p. 142;  
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participavam destas reuniões Clorinda Matto de Turner (1852-1909), Caroline Freyre 

de Jaimes (1844-1916), Teresa González de Fanning (1836-1918) e Mercedes 

Cabello de Carbonera. Segundo Guardía, 

 
Lo significativo de este período es una importante producción 
ensayística en la que se abordan temas desde una perspectiva 
femenina, y la existencia de periódicos y revistas fundados y dirigidos 
por mujeres que propugnaban um espacio más allá del ámbito 
doméstico. Su discurso apunta a ocupar un lugar 
en la literatura, el periodismo y en la política, como un derecho 
inalienable70  

   

Naquele período marcado por intensas transformações e debates políticos 

acirrados, pela mudança da cidade e das condições de vida da população, que estas 

mulheres tomaram a coragem de escrever, denunciando suas condições e 

reclamando seus direitos. Também, não deixaram de lado as críticas a situação 

política e a crise econômica em que viviam, denunciando os abusos da autoridade e 

da classe burguesa. Algumas, como Clorinda Matto, foram mais longe e realizaram 

contundentes censuras à situação marginal e de semi-escravidão em que os 

indígenas estavam vivendo. Não foi diferente com Mercedes Cabello, que denunciou 

a corrupção e os excessos da classe burguesa. Além disso, esboçou uma reação 

contra a hipocrisia da Igreja Católica. Estas ideias foram acrescentadas ao tema 

principal de sua obra: a condição inferior e a falta de instrução da mulher.  

Para Fanny Arango Keeth, “cautivas, perseguidas, exiliadas, recluídas por sus 

ideas, las escritoras latinoamericanas del siglo diecinueve forman la avanzada cultural 

para las mujeres del siglo veinte”71. Acrescenta ainda que, neste momento, a atividade 

intelectual das mulheres demonstrou a independência que elas estavam conseguindo 

frente a sociedade patriarcal, confirmando a existência de um espaço próprio para as 

suas discussões acerca de práticas culturais72.  

A partir deste panorama do contexto em que viveu Mercedes Cabello, 

ressaltamos a importância deste para a formação de uma intelectualidade feminina da 

qual fez parte. Construir este pano de fundo é importante para compreendermos que 

sua escrita não estava isolada do resto da sociedade. Suas ideias faziam parte e 

                                                 
70Ibid., p. 146;   
71ARANGO – KEETH, Fanny. “Del ‘Ángel del Hogar’...op.cit., p.284;  
72Ibid.,p. 288; 
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estavam intrinsecamente ligadas a este contexto bastante conturbado e significativo 

para a formação da nação e identidade peruanas.   
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3 MERCEDES CABELLO DE CARBONERA: TRAJETÓRIA BIOGRÁFICA E 

INTELECTUAL 

 

 

 Mercedes Cabello de Carbonera foi uma escritora que contribuiu 

significativamente para a emancipação das mulheres peruanas e da América Latina. 

Vivendo na segunda metade do século XIX, publicou em diversos periódicos e foi uma 

grande novelista. Desta forma, lutou contra os valores de uma sociedade desigual – 

principalmente no que tange a posição da mulher – que valorizava apenas os valores 

materiais. Na qual a vida de aparências e o egoísmo predominavam, em detrimento 

do que considerava sentimentos nobres, como o altruísmo, a sabedoria e a moral73.  

 Os estudos acerca da biografia desta peruana ainda são bastante escassos, o 

pouco que se sabe de sua vida, deve-se ao esforço de Ismael Pinto Vargas, que em 

2003 realizou uma compilação de documentos e de informações acerca de sua 

trajetória de vida, publicados no livro Sin Perdón y Sin Olvido – Mercedes Cabello de 

Carbonera y Su Tiempo. Além das informações obtidas a partir desta obra, o presente 

capítulo também se apoiará no capítulo “Mercedes Cabello de Carbonera (1842 – 

1909), oriundo da tese de Mônica Cárdenas Moreno, Genre et Société à Lima Pendant 

la Seconde Moitié du XIXe Siècle: Analyse de l’oeuvre de Mercedes Cabello de 

Carbonera (1842 – 1909).  

  A partir da apresentação da trajetória de vida de Mercedes Cabello, levando 

em conta suas relações com outras escritoras e intelectuais do período, buscaremos 

identificar o lugar de onde escrevia, com quem se relacionava e quais foram suas 

influências. A análise de sua escrita levará em conta estas informações, entendendo 

que sua produção foi o resultado destes intercâmbios e da influência do meio com o 

qual se relacionava. 

 Além disso, serão analisados três ensaios publicados durante a primeira fase 

de sua produção, que corresponde ao período anterior à Guerra do Pacífico e à 

consequente radicalização do seu discurso. “Influencia de la Mujer en la Civilización”, 

“Importancia de la Literatura” e “Estudio Comparativo. De la Belleza y Intelligencia de 

la Mujer” foram escolhidos por indicarem temas chaves de sua obra, principalmente o 

                                                 
73FERREIRA, Rocío. “Mercedes Cabello de Carbonera: ‘Obrera del Pensamiento’ y Novelista de Varias 

Guerras” In: GUARDÍA, Sara Beatriz. Escritoras del Siglo XIX en América Latina. Lima: CEMHAL, 
2012, p. 107;   
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papel dos intelectuais e das mulheres no avanço da civilização. Dessa forma, serão 

apresentados as primeiras ideias da autora acerca destas questões, as quais 

amadureceriam com o passar dos anos até tornarem-se enfáticas e melhor 

estruturadas nos romances do final de sua vida: Blanca Sol e El Conspirador.  

 

Juana Mercedes Cabello Llosa nasceu na província de Moquegua74 em 17 de 

fevereiro de 1842. Oriunda de uma família de grandes proprietários de terra, ela viveu 

em meio a pessoas de status econômico e social elevados. Conforme aponta Moreno, 

na província de Moquegua a educação era pública e voltada para as classes menos 

favorecidas. Contudo, Mercedes Cabello recebeu aulas particulares de professoras 

contratadas por seus pais, o que contraria a tese difundida de que fora autodidata75. 

Além das aulas particulares, a convivência com seu pai, Gregorio Cabello, e seu tio, 

Pedro Mariano, foram fundamentais para sua formação intelectual e seu gosto pelo 

saber. Ambos frequentaram universidades parisienses, dessa forma, a biblioteca da 

casa de Mercedes Cabello contava com obras clássicas e importantes da literatura e 

da intelectualidade francesas. Pedro Mariano, foi um importante cosmógrafo da 

República do Peru, além de ter sido um dos precursores das ideias comtianas no país. 

Seu irmão, David Cabello, também estudou medicina em Paris. De acordo com os 

biógrafos, foram eles quem influenciaram grande parte do pensamento positivista da 

irmã76. Segundo Ismael Pinto, a família Cabello compactuava com as ideias da 

tradição maçônica libertária: Gregório Cabello, outro irmão de Mercedes, era membro 

de uma importante loja maçônica e defensor da teosofia77. A partir desses dados, fica 

evidente os motivos pelos quais Mercedes Cabello advogou em favor de determinadas 

ideias positivistas e de progresso. Ainda de acordo com Pinto, existem boatos, não 

comprovados, de que a própria Mercedes foi membro de uma loja maçônica.  

 Moreno ressalta que ainda pouco se sabe sobre a adolescência e a juventude 

da escritora78. Nem mesmo os motivos pelos quais a família Cabello abandona 

                                                 
74Moquegua é uma província costeira, localizada ao sul do Peru, entre os departamentos de Arequipa 
e Tacna. Esta província possui uma importância singular na história peruana, na medida em que a 
participação de seus habitantes foi significativa nas guerras contra a Espanha durante o processo de 
Independência. Além disso, Moquegua foi uma das principais cidades participantes das sublevações 
contra a centralização do poder em Lima, indicando a grande politização de seus habitantes;  
75MORENO, Mônica Cárdenas. “Mercedes Cabello de Carbonera (1842 – 1909)”. In : Genre et 
Société…op.cit,, p. 93; 
76Ibid., p. 94 ;  
77PINTO, Ismael Vargas. Sin Perdón y Sin Olvido: Mercedes Cabello de Carbonera y Su Mundo. 
Lima: Editora da Universidade San Martin de Porres, p. 82; 
78MORENO, Mônica Cárdenas. “Mercedes...op.cit., p. 94;  
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Moquegua e instala-se em Lima na primeira metade da década de 1860. Foi em 1866 

que Mercedes Cabello casou-se com o médico Urbano Carbonera, bastante 

reconhecido no meio científico limenho graças a sua tese “La Incineración de los 

Cadaveres es Preferible a la Inhumación”. Conforme Moreno, essa tese é significativa 

para pensar o avanço científico sobre as crenças religiosas do período, além disso, a 

proposta da substituição dos cemitérios pela incineração é um exemplo do discurso 

higienista da época79.  

 Pouco se sabe acerca da vida conjugal do casal, mas alguns eventos são 

significativos para pensa-la. Durante os anos vividos em Lima, o casal jamais 

aparecera junto em público. Em 1875, ano da morte de David Cabello, o casal 

Carbonera estava em crise devido ao momento de profunda tristeza pelo qual passou 

Mercedes Cabello, evidenciado pelo poema “Desengaño”, publicado anos mais tarde 

em sua homenagem. No ano seguinte, eles partem para Chincha Alta, cidade 

localizada ao sul de Lima aonde Mercedes Cabello viveu o resto de sua vida. De 

acordo com Pinto, foi nesta cidade que Mercedes conheceu sua paixão pela defesa 

das mulheres80. Ao que tudo indica, o casal não possuía um relacionamento feliz, 

talvez seja por isso que Mercedes Cabello defende com tanta veemência o casamento 

pelo amor e critica os romances apenas de aparência.  

 Urbano Carbonera faleceu em 1885, e as razões de sua morte ainda são 

desconhecidas. Alguns sustentam a ideia de que ele contraíra a sífilis, a qual também 

teria sido a razão da morte de Mercedes Cabello trinta anos depois. Ainda em 1885 

Mercedes Cabello começa a escrever seus romances.  

Segundo Mônica Moreno, os romances e artigos de Mercedes Cabello revelam 

o vasto conhecimento da escritora em três domínios: a filosofia, a literatura e a 

política81. No campo da filosofia, realizava leituras de autores gregos até modernos 

como Bacon (1561 – 1626), Descartes (1596 – 1650) e Kant (1724 – 1804). Além da 

sua grande influência: Auguste Comte (1798 – 1857), no qual se apoiava para realizar 

interpretações científicas da realidade.  

A teoria positivista de Comte, enquanto herança dos iluministas, defendia que 

para a sociedade abandonar o estado doente em que vivia, do qual a Revolução 

Francesa e a Revolução de 1830 eram sintomas latentes, era necessário deixar de 

                                                 
79Ibid.,p. 95; 
80PINTO, Ismael Vargas. Sin Perdón y...op.cit., p. 130; 
81MORENO, Mônica Cárdenas. ”Mercedes...op.cit., p. 102;  
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lado a metafísica vulgar em que acreditavam. Comte alegava que a evolução da 

humanidade dava-se em três etapas: a etapa Teológica, a etapa Metafísica – a qual 

estavam vivendo – e a etapa Positiva. Esta última correspondia ao auge da 

humanidade, representando a verdadeira filosofia e o mais alto desenvolvimento das 

faculdades mentais. Segundo Moreno, na etapa Positiva o progresso aconteceria 

porque o homem tornar-se-ia consciente da realidade que o cerca. Além disso, o 

pensamento harmoniza-se tanto com a esfera pública, quanto com a esfera privada, 

“o indivíduo não pode ser compreendido sem ser considerado em seu ambiente, 

enquanto membro da sociedade orientada para o progresso e, por consequência, os 

indivíduos integrados à sociedade desenvolverão o sentimento de solidariedade, 

tendo como objetivo o bem-estar coletivo”82.  

De encontro a esta proposta, Mercedes Cabello defendia que a religião da 

humanidade ou a doutrina positivista, deveriam estar fundamentadas no altruísmo: o 

bem-estar individual deveria estar em função do bem-estar coletivo, assim como a paz 

deveria ser preferível à guerra83. Por isso em sua obra é tão evidente as críticas ao 

individualismo, ao egoísmo e a ausência de preocupação, por parte dos intelectuais, 

acerca do bem comum.  

Deve-se ressaltar que o pensamento positivista de Mercedes Cabello não foi 

homogêneo durante toda sua produção intelectual. Conforme observaremos no 

próximo capítulo, durante os anos finais de sua vida, seu discurso radicalizou-se, 

passando a defender o ateísmo e atacar com veemência o materialismo. Sobre essa 

evolução das suas ideias, Rocío Ferreira (2013) afirma, 

 
Si al inicio de su carrera escrituraria como novelista Cabello sigue el 
consejo de Gorriti de escribir desde uma óptica romántica con 
“induljencia misericordiosa”, con el paso de los años su escritura toma 
otro rumbo y con ella “haría temblar al mundo” “con esa picante sal 
epigramática” que su escritura novelística desplegó en múltiples 
direcciones y que precisamente fue la que la llevó al ostracismo en un 
medio intelectual represivo84 
 

                                                 
82« L’individu ne peut pas être compris s’il n’est pas considéré dans son environnement, comme membre 
de la société orientée vers le progrès et par conséquent, les individus intégrés à la société 
développeront le sentiment de solidarité avec pour finalité le bien être commun» - tradução nossa In : 
MORENO, Mônica Cárdenas. ”Mercedes...op.cit., p. 105-106 ;         
83Ibid., p.106;  
84FERREIRA, Rocío. “Mercedes Cabello de Carbonera: ‘Obrera del Pensamiento’...op.cit.,p.91 ;  
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Contudo, a sua adequação do positivismo à realidade peruana foi constante85. 

Considerando o país como um corpo doente, a escritora defendia a educação feminina 

como uma maneira de vencer este mal. Outra peculiaridade de seu pensamento, era 

a união do intelecto com o afeto: apenas com ações nobres e guiadas pelo sentimento, 

os homens atingiriam o estado Positivo. É por esse motivo que defendia que as 

mulheres deveriam ser bem instruídas, pois o sentimentalismo delas, aliado à boa 

educação, tiraria o Peru do atraso em que vivia.     

 Mercedes Cabello argumentava, em vários momentos, a favor da democracia 

e contra as tiranias militares pelas quais o país vivia desde a sua independência. É 

nesse sentido, como aponta Moreno, que ela defendia políticas de desenvolvimento 

do saber, pois isso consolidaria a consciência política dos cidadãos e os tiraria da 

infância política na qual viviam86.  

 Acerca da literatura, Mercedes Cabello foi influenciada significativamente pelo 

movimento romântico francês. Em suas obras são citados frequentemente Victor Hugo 

(1802 – 1885), Alexandre Dumas (1802 – 1870), Gustave Flaubert (1821 – 1880) entre 

outros autores da moderna literatura francesa, principalmente Honoré de Balzac (1799 

– 1850). Para a escritora, Balzac representava o ecletismo fundamental para o 

romance realista, pois ao mesmo tempo em que observava os aspectos negativos da 

realidade, não deixava de lado o sentimentalismo87. Além disso, outra característica 

que admirava em Balzac era a sua capacidade de construir vastos panoramas da 

sociedade, permitindo uma análise completa da realidade. Assim, apesar de seu 

posicionamento a favor do realismo, Mercedes Cabello possuía uma escrita bastante 

moralista: Cabello examinava as características da dama limenha e privilegiava os 

preceitos morais, criticando os defeitos como a vida de aparências e o adultério88. 

Émile Zola (1840 – 1902) foi o motivador da escolha da autora pelo naturalismo, sendo 

referenciado diversas vezes em suas obras.  

Além da influência francesa, Mercedes Cabello levava em conta autores 

ingleses, como Charles Dickens (1812 – 1870) e Walter Scott (1771 – 1832), russos, 

como Dostoievski (1821 – 1881) e Tolstói (1828 – 1910), espanhóis, como López Bago 

(1855 – 1931) e Pardo Bazán (1851 – 1921), além dos peruanos, como Fernando 

                                                 
85Id ;  
86Ibid.,p. 103; 
87Id ;  
88Ibid.,p. 104 ; 
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Casós (1828 – 1881) e Luis Benjamín Cisneros (1837 – 1904), e hispano-americanos, 

como Gertrudiz Goméz de Avellaneda (1814 – 1873) e José Marmol (1817 – 1871)89.    

  

 

3.1 CONDIÇÃO FEMININA E PROJETO CIVILIZATÓRIO: O INÍCIO DA VIDA 

INTELECTUAL DE MERCEDES CABELLO 

 

 

  Sua vida intelectual começou em 1872 quando ainda morava em Lima. As 

iniciais M.C. assinam uma seção literária intitulada “Linterna Mágica” da revista La 

Bella Limeña. De acordo com Moreno, já nestes primeiros escritos, Mercedes Cabello 

indicava sua preocupação com alguns assuntos, como a crítica a banalização das 

crenças religiosas e o casamento enquanto estratégia social, 

 
Esta contribuição foi organizada em quatro cenas; na primeira, vemos 
uma moça pobre denominada Josefina; seu retrato moral, sua posição 
social e sua infelicidade prefiguram a personagem Josefina 
desenvolvida em Blanca Sol, romance publicado dezesseis anos mais 
tarde. Apesar do pensamento de Mercedes Cabello ter evoluído e se 
radicalizado com o tempo, interessou-se pelas mesmas questões ao 
longo de sua vida90 
 

 Em 1874, no jornal El Album, ela publica o ensaio “Influencia de la Mujer en la 

Civilización” cuja repercussão lhe confere um lugar junto as intelectuais limenhas do 

período, além de ser um grande marco da sua carreira como uma escritora defensora 

dos direitos das mulheres, principalmente no que tange a questão da educação. 

Assinando com o pseudônimo de Enriqueta Pradel, defendia a educação da moral 

para o progresso,  

 
La humanidade marcha à su completo desarrollo y perfeccionamento; 
pero agobiada de enfermedades que, si no atacan su vida, son como 
las de la infancia que retardan su desarollo y alteran su salud. A curar 
esas enfermedades y dolencias debe dedicar sus estudios el hombre 
pensador y bien intencionado, y el legislador que mirando por el 

                                                 
89Id ; 
90«Cette contribution est organisée en quatre scènes ; dans la première, nous trouvons une jeune fille 
pauvre dénommée Josefina ; son portrait moral, sa position social et ses malheurs préfigurent le 
personnage de Josefina développée dans Blanca Sol, un roman publiée seize ans plus tard. Même si 
la pensée de Mercedes Cabello évolue et se radicalise avec le temps, elle s’intéresse aux mêmes 
questions tout au long de sa vie » Tradução nossa In : MORENO, Mônica Cárdenas. : Genre et 
Société…op.cit.,p. 96;    
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verdadero progreso de los pueblos, por el progreso moral, quiera 
merecer bien de la humanidade91 
 

 Nestes primórdios de sua função como intelectual, Mercedes Cabello 

acreditava que o grande obstáculo ao alcance do progresso e do mais alto grau de 

civilização era o ceticismo. Este era o culpado pelo atraso das sociedades, apesar dos 

avanços tecnológicos e descobertas científicas. Contudo, este ceticismo não passava 

de uma resposta dos letrados e intelectuais ao fanatismo religioso,  

 
El exceticismo no es mas que uma reacción fatal del fanatismo. Donde 
quiera que las masas se fanatizan, los hombres pensadores se 
vuelven excépticos, y las consecuencias del fanatismo no serian tan 
fatales, si después de embrutecer al pueblo no fueran a hacer su 
reacción subiendo á los primeros escalones de la sociedad, para 
degradar al hombre basta ponerlo al nível de los animales, hundiedolo 
en el obscuro abismo del exceticsmo92 
 

  A solução para este mal estava nas mãos das mulheres. Devidamente 

ilustradas, cabia a elas ensinar a seus filhos, maridos ou amantes, preceitos morais, 

além do amor à pátria, a honra e ao saber. O homem unido a mulher sábia, atingiriam 

o conhecimento de Deus: “la instruccion de la mujer es el enemigo mas poderoso 

contra el excetismo de unos y el fanatismo de otros”93.  Mas, para atingir essa elevação 

de suas almas, o homem não poderia enxergar a mulher como um ser inferior, débil e 

submisso. Por esse motivo, as mulheres deveriam receber uma instrução mais sólida 

e vasta, só assim conseguiriam exercer uma influência sobre os homens e abandonar 

o status de inferioridade que lhes era atribuído 

 
La instrucción limitadísima que hoy se dá [a las mujeres] no hace más 
que abrir um abismo inmenso que lleva al hogar doméstico el gérmen 
de amargos sinsabores, de eternas contradicciones y de males 
infinitos. Ella vé en su esposo una alma sumida en el error y privada 
de la gracia del cielo; él, por su parte, mira com compasivo desdén 
aquellos temores como propios solamente de una alma sencilla y de 
uma intellingencia privada de la luz de la ciencia (...) A cercad á la 
mujer al santuario de la ciencia para que ella á su vez pueda acercar 
el hombre al altar de Dios94 
 

 Nota-se, nesta primeira fase, o destaque dado a uma formação feminina que 

complementaria o homem.  Conforme aponta Moreno, nestes escritos dos anos 1870, 

                                                 
91CARBONERA, Mercedes Cabello de. “Influencia de la Mujer en la Ciilización”. In : PINTO, Ismael 
Vargas. Sin Perdón…op.cit.,p. 167 ;   
92Ibid., p. 168 ;  
93Id. ; 
94 Ibid.,p. 169 ; 
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Mercedes Cabello considerava que o espaço feminino era o lar e o espaço doméstico. 

Era seu papel garantir a paz contra a agitação e as incertezas da vida pública95. 

Mesmo defendendo uma instrução formal para as mulheres, neste momento, 

Mercedes Cabello “está convencida que as mulheres tem um papel a assumir, mas 

alguns limites devem ser impostos a sua formação intelectual de modo a evitar que 

elas não caiam no “cientificismo árido” que parece invadir todos os debates da época, 

tanto políticos, quanto sociais e morais”96.  

 Neste discurso, é nítida a aproximação de Mercedes Cabello com os ideais de 

modernização da época, bem como sua aproximação com as ideias positivistas 

propostas por Comte. Conforme Cláudia Luna (2007), termos como civilização e 

progresso eram usados por diferentes pensadores no século XIX. Desta forma, 

podiam adquirir significados díspares e, até mesmo, opostos97. Mercedes Cabello 

utilizou a mesma estratégia da defesa do progresso e da civilização. Contudo, insere 

nesta, “o fundamento de algo que unicamente os socialistas utópicos e outros 

progressistas começavam a assinalar: só pode haver progresso onde ocorra a 

emancipação feminina”98.  

 Ainda nesse sentido, conforme Luna, o contraponto entre civilização e barbárie 

– correspondente a oposição entre cultura e natureza – recebe neste ensaio um 

“pronunciado deslizamento semântico”99. Na medida em que, a mulher é vista como 

vinculada à Natureza e, portanto, indigna de escrever e adentrar no território da 

cultura, “Cabello de Carbonera desafia essa longa tradição para estabelecer 

precisamente uma relação de condicionamento entre a instrução feminina e o 

desenvolvimento da civilização”100.      

   Moreno ainda ressalta que esta visão de Mercedes Cabello aproximava-se das 

ideias de Flora Tristán101 (1833 – 1844), na medida em que alegava que o clamor por 

                                                 
95 MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Articles Journalistiques” In: Genre et Société à Lima…op.cit.,, p. 
148 ;  
96« Elle est convaincue que les femmes ont um rôle à assumer mais qu’il faut fixer des limites à leur 
formation intellectuelle pour éviter qu’elles ne tombent dans cet « aride scientisme » qui semble envahir 
tous les débats du moment, qu’ils soient politiques, sociétaux ou moraux » – tradução nossa In : 
MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Articles…op.cit., p. 148;  
97LUNA, Cláudia. “Escritura Feminina e Projetos Civilizatórios Segundo Mercedes Cabello de 
Carbonera”. Hispanista, v.3, n. 29. Niterói, p. 231, 2007;   
98Id.; 
99Id., 
100Ibid.,p. 232; 
101Flora Tristán foi uma grande pensadora liberal do século XIX, que influenciou o pensamento político 
liberal e a e impulsionou a luta pela emancipação feminina no Peru. Nascida em Paris e filha ilegítima 
de um general espanhol de ascendência peruana, desde a infância conviveu com intelectuais latino-
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mudanças sociais deveriam antecipar a luta feminista102. Mas, o primeiro passo para 

que estas mudanças sociais e estruturais acontecessem era a mudança da posição 

da mulher dentro da família. Dessa forma, encerrava o artigo afirmando que “La 

intelligencia de la mujer no es hoy más que la crisálida que guarda la brillante 

mariposa, que librará el néctar delicioso de las magníficas flores de la virtud, 

fecundadas por la ciencia, y producidas á la sombra de la paz y de la felicidad de la 

família”103. 

 Este ensaio já demonstra quais seriam os grandes temas defendidos por 

Mercedes Cabello: o desenvolvimento e a regeneração da sociedade era inseparável 

da melhoria da condição intelectual da mulher. Está ideia esteve presente na maioria 

de seus escritos e, paulatinamente, radicalizou-se ao longo do tempo. Foi ainda com 

este trabalho que a escritora conseguiu inserir-se no meio das intelectuais peruanas 

de maior destaque, o que possibilitou um intercâmbio de ideias que contribuíram para 

o aprofundamento da sua teoria.      

 Sua participação nos salões literários promovidos pela argentina Juana 

Manuela Gorritti104 (1818 – 1892), durante os anos de 1876 e 1877, também 

contribuíram para seu reconhecimento intelectual. Estes salões eram frequentados 

pela maioria dos intelectuais peruanos do período, nos quais reuniam-se para discutir 

temas como literatura e apresentar suas composições literárias e musicais. Cecília 

Cuesta (2010) destaca a importância destes eventos para a produção intelectual 

                                                 
americanos, como Símon Bolívar (1783 – 1830), grande amigo de seu pai. Aos trinta anos parte em 
viagem para o Peru em busca da família paterna. Foi essa viagem que a transformou em uma grande 
militante do direito dos trabalhadores e das mulheres: observando o sofrimento dos marinheiros, dos 
trabalhadores e das mulheres decide entender as causas e as consequências desses males. De volta 
a Paris, publica suas reflexões na obra Pérégrinations d’une Parie (1836) na qual afirma que as 
injustiças impostas aos homens são consequência da violência que a incessante busca pelo lucro gera. 
Apesar de lutar pelos direitos dos trabalhadores e pela igualdade, Flora Tristán não esqueceu das 
mulheres, apontava incessantemente para a dupla exploração que a mulher trabalhadora estava 
sujeita: a do capital e a do sexo Cf. AMARANTE, Maria Inês. “Jornalismo Militante em Tempo de 
Revoltas” In: Katál, Florianópolis, v. 13, n. 1, pp. 110 – 118, jan-jun. 2010;  
102MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Articles…op.cit., p. 148 ; 
103CARBONERA, Mercedes Cabello de. “Influencia de...op.cit., p. 169;   
104Juana Manuela Goritti foi uma importante novelista argentina. Filha de um general que lutou pela 
Independência, e inimigo dos presidentes Juan Manuel Rosas (1793 – 1877) e Facundo Quiroga (1788 
– 1835), Juana Goritti e sua família tiveram que exilar-se na Bolívia quando ainda criança. Viajou para 
diversos países, dentre os quais, o Peru aonde exerceu um importante papel enquanto intelectual, 
organizando salões literários como estratégia política para dar voz às mulheres. Além disso, fundou 
escolas para meninas, aonde atuava como professora. Sua obra intelectual conta com ensaios, artigos 
e romances, dentre os quais Peregrinaciones de una Alma Triste (1875), dedicado às mulheres de 
Buenos Aires. Sua escrita foi marcada pela militância política, contra a tirania, a guerra e o terrorismo 
Cf. CUESTA, Cecília C. “Heterotropías: Espacios y Escritura de Mujeres en los Últimos Años del Siglo 
XIX” In: Voz y Escritura – Revista de Estudios Literarios. Mérida, n. 18, p. 122, jan-dez. 2010;   
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feminina, na medida em que representavam a saída delas do espaço privado e sua 

entrada no espaço público105. Para a autora, estes lugares eram estratégias 

elaboradas por estas mulheres, lideradas por Juana Manuela Goritti, para obterem 

acesso ao conhecimento e contribuírem com novas ideias, “esta práctica, concertada 

por mujeres instruídas de la aristocracia del siglo XVIII europeo, diseño un espacio 

donde podían ejercer un mayor grado de influencia sobre artistas e intelectuales, 

práctica que luego se transladó a Latinoamerica”106. 

 O intercâmbio artístico destas escritoras, proporcionado pelos encontros no 

salão, foram fundamentais para a formação de uma rede cultural, envolvendo 

mulheres de diversos países latino-americanos. Além de Mercedes Cabello e Juana 

Manuela Goritti, as peruanas Clorinda Matto de Turner107 (1852 – 1909), Teresa 

González de Fanning108 (1836 – 1918) participavam das reuniões.   

Foi durante estes encontros, que Mercedes Cabello leu os artigos “Importancia 

de la Literatura” e “Estudio Comparativo de la Belleza y la Intelligencia de la Mujer”, 

além de alguns poemas e canções interpretadas e tocadas no piano. Ambos foram 

lidos durante os encontros literários promovidos por Juana Manuela Goritti. Contudo, 

só foram publicados em 1992 quando, em Buenos Aires, o filho de Goritti, Julio 

Sandoval, promoveu a recopilação dos ensaios proclamados durante as reuniões. 

O ensaio “Importancia de la Literatura” foi lido durante a primeira reunião, em 

19 de julho de 1876. O estudo foi dedicado a Juana Manuela Goritti e ressalta o poder 

                                                 
105CUESTA, Cecília C. “Heterotropías: Espacios...op.cit.,p. 122; 
106Ibid., p. 123;  
107 Clorinda Matoo de Turner foi uma das literatas, defensora da causa indígena e feminista, mais 
reconhecidas da história peruana. Sua obra é bastante estudada e rememorada. Nascida em Cuzco e 
descendente de uma família oriunda da aristocracia, desde criança teve um amplo contato com os 
índios trabalhadores da fazenda de seus pais. Periodista e militante, Clorina Matto ainda foi a fundadora 
de diversos periódicos voltados para a defesa de sua causa. Foi através destes que publicou seus 
principais romances, dentre os quais, Aves Sin Nido (1889). Primeira novela peruana influenciada pelo 
realismo francês, impulsionou a literatura indigenista peruana – defendia a causa indígena, ao mesmo 
tempo em que pintava os índios de forma nostálgica e idealizada, considerando-os verdadeiros 
detentores do espírito nacional. Contudo, abandonou o Peru após ser excomungada pela Igreja 
Católica e ter seus manuscritos e sua efígie queimados em praça pública. Exilou-se na Argentina, 
aonde morreu de pneumonia em 1909. Cf. CABALLEROS, Maria Milagros. “Clorinda Matto de Turner” 
In: IÑIGO-MADRIGAL, Luis. Historia de la Literatura Hispanoamericana – Del Neoclasicismo al 
Modernismo. Madrid: Ediciones Cátedra, 1987. pp. 219 – 225; MISERÉS, Vanesa. “De Artesana de la 
Palabra a Obrera del Pensamiento: Clorinda Matto de Turner y Sus Reflexiones a la Prensa en La Bolsa 
de Arequipa (1884)” In: Bira, Lima, n. 35, pp. 171 -188, 2009-2010;   
108Teresa González de Fanning, filha de um médico cirurgião, desde pequena teve uma formação 
intelectual significativa, com acesso a vastas bibliotecas. Foi professora do Liceu Fanning, de 
propriedade da sua família. Enquanto literata, defendeu a emancipação feminina e o ensino laico, 
através dos quais a humanidade atingiria a igualdade e a justiça. Dentre seus ensaios, “Trabajo para 
la Mujer” (1892), lido durante as Veladas Literárias de Goriiti, é um dos mais conhecidos. Neste, 
defendia que a formação da nova nação peruana deveria se apoiar na moral e na liberdade feminina; 
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da literatura para o desenvolvimento dos povos. A autora evidencia que para tal 

demonstração, levará em conta a relação da literatura tanto com a política, quanto 

com a moral e com a religião, afirmando que, “en los pueblos jovénes y nuevos como 

el nuestro, en los que las letras están todavía en su infancia, donde quiera que ellas 

reciban un pequeño apoyo, allí la antorcha de la civilización recibe tambien un rayo de 

luz que la vivifica y fortalece”109.  

Para Mercedes Cabello, a literatura, quando exercida por pessoas ilustradas e 

guiadas por preceitos morais, ilumina a alma e a consciência dos povos, acabando 

com os maus costumes e desvios morais de uma determinada sociedade. A literatura 

desempenha o lugar mais importante na civilização de um povo, 

 
Despertando el alma del adormecimiento ó anodamiento, la levantan 
de la prostración, si asi puede decirse, en que yacía absorvida por el 
espíritu del mercantilismo y por las miras puramente utilitarias que han 
invadido todos los corazones, aun los mas nobles y generosos, 
haciédoles olvidar que más alla de las cuestiones de contabilidade, de 
cálculo y de politica, hay en la vida algo mas grande, algo mas bello y 
algo mas noble, cual es despertar el espíritu á las doces y sublimes 
fruiciones del alma110 
 

Além disso, as letras são as melhores armas no combate ao fanatismo e aos 

erros religiosos. Novamente, Mercedes Cabello evidencia sua preocupação com este 

mal, o qual seria um dos grandes responsáveis pelo atraso da civilização e do 

progresso, devendo ser combatido, principalmente, pela literatura111.  

A literatura também era a responsável por garantir a memória dos povos: 

apenas através da escrita a sociedade tem acesso às heranças e aos ensinamentos 

dos povos antigos. Sem elas, a humanidade perderia os grandes feitos de Aníbal e 

Alexandre, os provérbios e a sabedoria indiana, as histórias de Homero, a filosofia de 

Platão e Aristóteles, “ciertamente que no nos quedarían sinó nombres que nada dirian 

y las relaciones de esas bárbaras y sangrientas batallas, que mas bien, matanzas 

debieran llamarse”112.    

Mercedes Cabello ainda ressalta que a literatura é capaz de oferecer uma 

forma de conhecimento aos homens que nem as ciências físicas e da natureza 

conseguiriam,  

                                                 
109CARBONERA, Mercedes Cabello de. “Importancia de la Literatura” In: GORITTI, Juana Manuela. 
Veladas Literarias de Lima. Buenos Aires: Imprenta Europea, 1892. p.6;   
110 Ibid.,p.7; 
111Id.;  
112Ibid.,p.9;  
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Y despues de haber aplicado el escalpelo sobre todos los cuerpos y el 
microscópio, sobre todas las plantas, siente aún la necesidad de saber 
algo más alla, algo á que no puede aplicar ni el anatómico su 
escalpelo, ni el naturalista su microscópio, algo que le haga conecerse 
a sí mismo; y entonces interroga á las letras y les pide los principios 
de la filosofia, de esa ciencia del alma113 
 

Contudo, Mercedes Cabello encerra seu ensaio com pesar, lamentando o mau 

uso que os intelectuais tem feito literatura, usando-a em proveito próprio e não em prol 

da nação, 

 
Mientras los escritores, esos obreros del progresso, miren impasibles 
e indeferentes, absorvidos por un egoísmo temerário e injustificable, 
el desequilibrio que resulta en toda la sociedad, cuando el intéres 
general no es el móvil de todos que la componen. Cultivad las letras, 
em bien de todos los que buscamos en el mundo, algo más que las 
definiciones del cálculo y las combinaciones bursátiles y 
mercantiles.114 
 

Neste ensaio é evidente o enaltecimento da literatura por parte de Mercedes 

Cabello, bem como seu forte clamor pela modernização e pela entrada na civilização, 

temas frequentes em toda sua produção intelectual. Ainda, ela esboça uma crítica aos 

intelectuais burgueses de então, cuja produção visava o enaltecimento do lucro e dos 

bens materiais, ficando de fora a busca por um espírito superior que garantiria a 

civilização. A defesa da literatura associada à conquista da civilização seria um dos 

outros tópicos presentes na produção intelectual da autora.  

Assim, conforme Rocío Ferreira, nesta primeira etapa de sua produção, 

Mercedes Cabello além de realizar um apelo para que a mulher se educasse, 

apontava a entrada na vida intelectual e o conhecimento das ciências como o meio de 

confrontar a superficialidade e o materialismo moderno que dominavam o meio 

burguês115. Ainda conforma Ferreira, essa defesa da literatura está intimamente ligada 

com o clamor de Cabello por uma reforma educacional que permitisse às mulheres 

atuar de forma significativa neste meio, “la función del novelista se relaciona, en este 

sentido, con su capacidad de hacer posible una transformacion en su sociedad y de 

configurar la novela como el espacio válido y legítimo de mostrar los valores que la 

literatura puede rescatar”116. 

                                                 
113Ibid.,p.10;   
114Ibid.,p.12;  
115FERREIRA, Rocío. “Mercedes Cabello de Carbonera...op.cit.,p. 89;  
116Ibid., p.94;   
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Ainda nesta publicação, Mercedes Cabello apresenta um ensaio denominado 

“Estudio Comparativo de la Belleza y la Intelligencia de la Mujer”, o qual fora lido 

durante a noite da sexta velada, na noite de 26 de agosto de 1876. Novamente, o 

ensaio é oferecido em homenagem a Juana Manuela Goritti, o que ressalta ainda mais 

a profunda amizade entre ambas. No ensaio, Mercedes Cabello define vários tipos de 

beleza, ressaltando que o significado desta pode modificar-se de acordo com a época 

e a cultura do local onde se observa,  

 
La idea de belleza es relativa, estando sujeta à mil cambios, que ora 
se relacionan con las modas y las costumbres de un país, ora 
dependen de otras muchas circustancias que dificultan y hacen casi 
imposible poder estabelecer um principio general, aplicable á todas las 
épocas y á todos los pueblos.117 
 

A autora ainda indica algumas incongruências entre os ideais de beleza, como 

por exemplo, em lugares onde o sol brilha o ano todo, bonita é a mulher de pele alva 

e cabelos claríssimos. Já nos lugares onde o sol quase não aparece, a mulher 

bronzeada é o padrão de beleza. Assim, ainda que sutil, é possível perceber uma 

crítica a construção social da beleza, a qual acaba seguindo modelos estrangeiros e 

rejeitando a natureza da região118.  

Indicando a dificuldade de comparar beleza e inteligência, temas tão díspares, 

a escritora decide por escolher um tipo de beleza feminino para comparar. Opta, 

então, pelo padrão peruano: olhos claros, cabelos loiros e corpo esbelto. Em relação 

a uma tipologia da inteligência, afirma,  

 
El talento no tiene más que um solo tipo, y no puede jamás 
confundirse, ni ocultarse, y si bien es certo, que entre el vulgo de las 
inteligencias hay muchas formas y gradaciones, el verdadero talento 
no tiene más que una sola forma, una forma única y eterna, puesto 
que su modelo es Dios119 
 

Além disso, afirma que para entender plenamente as semelhanças e as 

diferenças entre o valor da beleza e o da inteligência da mulher, é preciso toma-la 

isolada do seu papel de mãe e esposa, e considera-la enquanto adorno dos salões, 

imaginando o seguinte cenário: uma mulher bela e sem inteligência e outra inteligente 

                                                 
117CARBONERA, Mercedes Cabello. “Estudio comparativo. De la inteligencia y la belleza en la mujer” 
In: GORITTI, Juana Manuela. Veladas Literarias de Lima. Buenos Aires: Imprenta Europea, 1892. 
p.208;  
118CUESTA, Cecília. “Heterotropías...op.cit., p.129; 
119CARBONERA, Mercedes Cabello.“Estudio Comparativo...op.cit.,p. 209;  
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e sem beleza. Nota-se desde o início do ensaio, a ironia da escritora em relação a 

beleza, como ficara mais explícito conforme continua sua explanação120. 

A mulher bela, indica Mercedes Cabello, é um sinônimo de mulher perfeita. 

Para a qual a natureza foi generosa e, por isso, gera admiração e simpatia em todos 

que a cercam. A beleza tem uma linguagem própria, 

 
Lenguaje admirable que se presta á que cada cual lo traduzca á su 
deseo; así el hombre soñador y espiritual, lo traduce con su alma, 
como el hombre material y vulgar, lo interpreta también a su modo. 
Esas son las razones por las que la belleza tiene el privilegio de 
seducir y fascinar á todos los hombres121 
 

A inteligência por sua vez é diferente. Ela tem como vantagem atrair apenas os 

homens de talento. Mercedes Cabello complementa sua argumentação citando 

Voltaire: “Solo al Genio es Dado Compreender al Genio”122. A mulher inteligente ainda 

é comparada a um quadro, que apesar de obscuro e torpe, revela, após um olhar e 

uma análise profunda, o brilho da ideia do autor.  

Mercedes Cabello também lamenta o fato de não conhecer mulheres lindas e 

inteligentes ao mesmo tempo. Mas, apenas mulheres que encantam aos olhos, mas 

trazem desencanto para a alma 

 
Una belleza sin inteligencia, es una ilusion que está muy próxima al 
desengano. Es uma hada que nos fascina, mientras las morámos á 
traves del prisma encantador de su belleza; pero que desaparece tan 
luego que la luz de la razon penetra mas allá de donde miran los ojos. 
Una intelligencia sin belleza, es como um rico tesoro oculto entre las 
escabrosidades de um terreno árido y montañoso, que se esconde 
para enriquecer al hombre feliz que llega á encontrarlo123 
 

Para a autora, o homem encontrará a felicidade apenas ao lado de uma mulher 

inteligente, pois a mulher bela lhe trará apenas a paixão passageira. Já a mulher 

inteligente, lhe trará o verdadeiro amor.  

Encerrando o artigo, Mercedes Cabello revela sua predileção pela mulher 

inteligente. Apontando para a impossibilidade de comparar algo efêmero com algo 

permanente, a perfeição das formas e a beleza da alma, conclui alegando que 

 
Admiradora entusiasta de todo lo bello, ríndole ferviente culto; pero no 
he podido encontrar un término siquiera, para establecer una 
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122Id.,  
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comparacion, entre el mérito de la belleza y el de la intelligencia: así, 
no creo equivocarme reconociendo la superioridad que tiene la 
intelligencia sobre la belleza de la muger. 
 

Fanny Arango-Keeth (2013) afirma que nos ensaios escritos por mulheres do 

século XIX é evidente a atenção e a preocupação com as questões da sua identidade 

enquanto indivíduo e enquanto gênero124. Citando Mary-Louise Pratt (1995), afirma 

que estes ensaios são classificados como ensaios de gênero, cujo tema central é o 

estado e a realidade das mulheres na sociedade moderna. É uma escritura de caráter 

contestatário que pretende “interrumpir el monólogo masculino, o al menos desafiar el 

derecho que éste cree tener para mantener un monopolio sobre la cultura y la 

historia”125. De acordo com Arango-Keeth, Pratt ainda sugere duas modalidades do 

ensaio de gênero: o histórico e o analítico. É neste último que o trabalho de Mercedes 

Cabello encaixa-se, pois “presentean comentarios críticos sobre la situación 

sociohistorica y espiritual en la que se encuentra la mujer”126. 

 Cecília Cuesta, indo de encontro a esta proposta, denomina estes trabalhos 

da autora de “ensaios escritos desde la sombra”127, na medida em que demonstram, 

ao mesmo tempo, a escassa difusão do ensaio feminino e uma das principais formas 

que as autoras encontraram para expressar livremente sua voz. Como é evidente nos 

ensaios indicados, Mercedes Cabello adotou esta forma de escrita para fazer ouvir 

sua voz acerca do que pensava da posição da mulher apenas enquanto enfeite ou 

objeto e para evidenciar a sua crença no poder da escrita. Para Cuesta, estes ensaios 

foram as maneiras encontradas pela escritora para subverter a sociedade128. 

Defendendo o poder da palavra, Mercedes Cabello justificava seu papel na sociedade 

e retornava a evidenciar o papel da mulher na conquista da civilização dos povos.  

Em “Estudio Comparativo. De la Belleza y la Intelligencia de la Mujer”, 

Mercedes Cabello denunciava a condição da mulher na mesma sociedade em que 

condenava e proibia suas vozes, relegando-as a posição de “ángel del hogar” e 

reduzindo sua função social ao trabalho de mãe e esposa. Conforme Cuesta, esse 

fato revela  

 

                                                 
124ARANGO – KEETH, Fanny. “Del ‘Ángel del Hogar’...op.cit.,p.286;  
125PRATT, Mary-Louise. “Don’t Interrupt Me : The Gender Essay as Conversation and 
Countercanon” In : ARANGO – KEETH, Fanny. “Del ‘Ángel del Hogar’ a la ‘Obrera del 
Pensamiento’...op.cit.,p.286;  
126ARANGO – KEETH, Fanny. “Del ‘Ángel del Hogar’ a la ‘Obrera del Pensamiento’...op.cit.,p.286;   
127CUESTA, Cecília C. “Heterotropías...op.cit.,p.128;   
128Ibid.,p. 130;  
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La urgencia de las escritoras de las décadas finales del siglo XIX de 
enarbolar banderas que transmitan la función social que corresponde 
a la mujer, responsabilidade de superación intelectual no “desde la 
sombra” de sus esposos, padres o Hermanos, sino desde la 
inteligencia propia, la educación y la vida activa em el espacio 
público129 
 

Esta tese sobre a importância da inteligência da mulher se estendeu a diversos 

outros ensaios de Mercedes Cabello, radicalizando-se na construção de suas 

personagens femininas anos mais tarde, principalmente nos romances Blanca Sol e 

El Conspirador.  

A década de 1870 ainda marca sua história intelectual pelos prêmios que 

recebeu. Em 1877, graças ao ensaio “Cuba” recebe o primeiro prêmio oferecido pela 

prefeitura da cidade do Callao, no concurso literário organizado para a comemoração 

da vitória contra a Espanha. Ainda em 1877, recebe o prêmio do Conselho Nacional 

de Lima pelo ensaio “La Influencia de las Bellas Artes en el Progreso Moral y Material 

de los Pueblos”.  

 Durante os anos de guerra, Mercedes Cabello, assim como outros intelectuais 

do período, interrompe sua produção intelectual. Também nesse momento, ela passa 

por um período de reformulação de suas ideias. Após a Guerra do Pacífico, conforme 

indica Rocío Ferreira, Cabello amplia em seus romances e ensaios, os temas que 

apontara anteriormente. Assim, encontrou no romantismo, no naturalismo, no realismo 

e na filosofia comtiana os instrumentos para continuar combatendo os problemas de 

sua época130. 

Seu retorno ao ambiente intelectual em 1885, foi marcado pela publicação de 

Los Amores de Hortensia, seu primeiro romance, publicado em oito partes no jornal 

El Correo del Ultramar, em Paris. O romance conta a vida de Hortensia, uma moça 

culta e inteligente, amante das artes. Hortensia encontrava-se num casamento sem 

amor e, por isso, acaba se apaixonando por outro homem e vivendo infeliz. 

Mas, foi seu segundo romance, Sacrificio y Recompensa, publicado em 1886, 

que lhe conferiu maior notoriedade. Foi com ele que Mercedes Cabello venceu o 

concurso literário promovido pelo Ateneu de Lima. O romance narra o amor impossível 

de Catalina e Álvaro, ela exemplo de beleza e altruísmo, ele exemplo de coragem e 
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patriotismo. Separados pela família e pelas circunstâncias da vida, os dois conseguem 

se casar apenas muitos anos após conhecerem-se.   

Em 1887 e 1889, ela publica Eleodora e Las Consecuencias, na imprensa 

espanhola, marcando o fim de um estilo literário nos seus escritos. É neste romance 

que pela primeira vez Mercedes Cabello aborda o tema da educação feminina. Apesar 

de ser considerada como uma mesma obra, Moreno (2010) discorda, afirmando que 

Eleodora possui um estilo de escrita diferente de Las Consecuencias e, portanto, 

tratam-se de uma obra que resultou da reelaboração de outra131. Com o prefácio 

escrito por Ricardo Palma, o romance tinha como tema a questão da maternidade e o 

amor da mãe para sua filha, inspirado no texto “Amor de Madre” do próprio Ricardo 

Palma. 

 Eleodora, a protagonista, é uma moça da alta sociedade limenha que vive, 

juntamente com sua família, numa cidade isolada distante da capital. Como seu pai 

não permitia que estudasse ou tivesse contato com o mundo exterior, Eleodora torna-

se uma menina ingênua e inexperiente. Apaixona-se por Enrique Guido, rapaz que 

encontrou apenas uma vez durante a missa dominical. Acabam casando-se e 

Eleodora vive o resto de seus dias submissa e sacrificando sua vida e, até mesmo, 

seus bens materiais em favor do marido. Até que enlouquece e morre em Eleodora, e 

suicida-se em Las Consecuencias. O amor materno é expressado por Dona Luísa, 

mãe de Eleodora, que vendo o sofrimento da filha, sente-se culpada por não ter 

possibilitado uma vida diferente para ela.    

 Os anos finais de sua produção, serão marcado pelos romances Blanca Sol e 

El Conspirador. Exemplares do seu alinhamento com o naturalismo, com o realismo e 

marcados por uma forte influência comtiana, estes romances foram os mais 

aclamados, e ao mesmo tempo, criticados de sua vida. Se no início de sua produção 

literária adotou uma ótica romântica, com o passar do tempo radicalizou o seu 

discurso. Foi esta nova posição que a transformou em uma grande novelista e que, 

segundo Ferreira, a fez cair no ostracismo, 

 
En efecto, sus últimas novelas y artículos publicados a finales de los 
ochenta y durante la década de los años 90 no fueran igualmente 
acogidos ni por los letrados ni por los periodistas. Esto se debe en gran 
parte a que durante el período de reconstrucción del Perú después de 

                                                 
131MORENO, Mônica Cárdenas. “La Función de la Reescritura en la Obra de Mercedes Cabello de 
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la guerra con Chile los letrados optaron por uma “modenización 
tradicionalista” que fue bastante más repressiva con la mujer que en 
las décadas anteriores y que indiscutiblemente se agudizó en los 
últimos años del siglo XIX con la inestabilidad política y económica132  
 

 Nesse sentido, aponta Sara Guardía (2012), a consagração de Mercedes 

Cabello como intelectual foi acompanhada de pesadas críticas133. O poeta Domingo 

de Vivero (1853 – 1901) foi um dos primeiros com a poesia “Todas contra mí. Y yo 

contra todas”, no qual afirmava que a contribuição das mulheres não era necessária 

para o desenvolvimento da humanidade. Emília Serrano de García (1843 – 1922), 

conhecida como Baronesa de Wilson, também foi uma contundente crítica da 

escritora. Com o poema “La Mujer Pedante” demonstrava a falta de importância da 

produção de conhecimento pelas mulheres. Contra estas críticas, Mercedes Cabello 

publica, em 1885, o poema Mujer Escritora, no qual ironiza o medo dos homens 

perante a mulher culta:  

 
Yo quiero, decía,/ mujer que cocina,/que planche, que lave,/que zurza 
las medias,/que cuide a los niños/y crea que el mundo/ acaba en la 
puerta/que sale a la calle./Lo digo y lo repito/y juro que nunca/tendré 
por esposa/Mujer escritora//¿Qué sirven las mujeres/ que em vez de 
cuidarnos/la ropa y la mesa/nos hablan de Byron,/del Dante y 
Petrarca,/cual si esos señores/lecciones les deben/zurcir calcetines/o 
haber el guisado?/ Lo juro, no quiero/ mujer escritora134 
 

 Em 1889, Mercedes Cabello foi convidada para proferir um discurso no colégio 

Fanning. Durante o discurso, a escritora elaborou críticas contundentes ao ensino 

religioso, apontando para a necessidade de uma reforma educacional, que retire o 

poder do ensino das mãos de padres e freiras. Como consequência, Mercedes 

Cabello sofreu críticas contundentes proferidas na imprensa peruana, por diversos 

intelectuais que defendiam a religião católica e as escolas confessionais135.  

 Naquele mesmo ano, Mercedes Cabello realiza uma viagem pela Argentina e 

pelo Chile, a fim de recolher informações sobre os novos métodos didáticos praticados 

nestes países, buscando desenvolver a educação peruana neste novos moldes. 

Durante esta viagem, Mercedes Cabello envia uma carta para o jornal maçom El Libre 
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133GUARDÍA, Sara Beatriz. “La Escritura Feminina en el Siglo XIX” In: Escritoras del Siglo 
XIX...op.cit.,. Lima: CEMHAL, 2012, p. 25;   
134CARBONERA, Mercedes Cabello de. “La Mujer Escritora” In: GUARDÍA, Sara Beatriz. “La 
Escritura...op.cit., p. 26;   
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Pensamiento. De acordo com Moreno, nesta carta Mercedes Cabello demonstra uma 

mudança de discurso. Mais enfático, agressivo e direto este discurso foi tomado, por 

seus críticos, como exemplar da perca de razão por parte da autora136.  

 Em 27 de janeiro de 1890, após exames, Mercedes Cabello é internada no asilo 

do Cercado de Lima. O diagnóstico não é conhecido, mas de acordo com os relatórios 

médicos, a escritora sofria com constantes alucinações provocadas pelo excesso de 

trabalho. Mônica Moreno, citando Ismael Pinto, afirma que, por trás deste diagnóstico, 

encontravam-se razões econômicas: um dos irmãos de Mercedes Cabello, Gustavo, 

tinha interesse evidente de se apropriar dos bens da escritora, que não possuía 

herdeiros137.  

 Os anos finais da vida escritora foram vividos neste asilo, mas são poucas as 

informações acerca deste período. Exceto por algumas crônicas de jornalistas que 

foram visita-la e se depararam com uma cena bastante lamentável, como descreveu 

Carlos Sánchez Gutiérres (apud Moreno), que publica uma crônica sobre sua visita a 

escritora em junho de 1909, três meses antes de sua morte: 

 
una notable escritora peruana, sentada beatificamente em um gran 
sillón de baqueta nos miró com el más profundo desdén. Quizá si nos 
reconoció del oficio y nos halló pequenos, al verse ella de nuevo en el 
Ateneo y en el Libro, en la Revista y en el Diario; pero, ¡oh ironía 
amarga del destino: he allí una pensadora que ya no piensa, uma 
antorcha que ya no da luz y que espera el último sopro de la Intrusa 
parca que se extinga su ultimo rayo!138  
 

 Mercedes Cabello de Carbonera morre em 12 de outubro de 1909, no mesmo 

asilo em que viveu seus últimos anos. Sua família publica notas de condolências nos 

jornais El Comercio e La Reforma. As causas de sua morte ainda são desconhecidas, 

alguns afirmam que foi em decorrência da sífilis adquirida de seu marido, mas, 

conforme destaca Moreno, os biógrafos ainda não entraram em sum consenso acerca 

desta suposição139.  

 Dessa forma, a trajetória biográfica de Mercedes Cabello aproxima-se do que 

indicam Gilbert e Gubar. Para as autoras, estas primeiras mulheres que tomaram a 

coragem de utilizar a pluma, foram constantemente atacadas e marginalizadas. Além 
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de suas obras serem consideradas inferiores dos escritores masculinos, muitas foram 

apontadas como loucas e, como no caso da escritoras peruana, acusadas de 

degeneração sexual, condenadas a um silencimento forçado,”en resumidas cuentas, 

lo que las vidas, las líneas y las elecciones de todas estas mujeres nos dicen es que 

la literata siempre ha afrontado opciones igualmente degradantes cuando ha tenido 

que definir su presencia pública en el mundo”140. 

 A trajetória e a escrita de Mercedes Cabello demonstram sua persistência na 

defesa dos ideais em que acreditava. Mesmo enfrentando o conservadorismo e o 

patriarcado, tanto do clero quanto da burguesia com os quais convivia, não parou de  

 
Promover incessante intercâmbio intelectual com outras 
escritoras do continente, publicando romances em que luta pelas 
reformas que propõe, opinando sobre os destinos do romance 
moderno, escrevendo obras de denúncia da tirania, como o 
romance El Conspirador, polemizando incansavelmente, até os 
alvores do século XX, quando tem o destino de tantas das 
grandes mulheres do século XIX: o manicômio141 
 

 Reconstruir a trajetória desta escritora, contribui para compreender mais 

profundamente seu trabalho intelectual. Entender seu papel no meio de outras 

intelectuais que contribuíram para seu amadurecimento enquanto escritora, bem 

como perceber as influências de familiares em seu trabalho, permite enxergar sua 

obra dentro de um contexto social mais amplo. Assim, é possível ver Mercedes 

Cabello, grande dama burguesa e letrada, lutando contra os males sociais da própria 

classe social a qual pertencia. Nesse sentido, indica Moreno 

 
Considerando que Mercedes Cabello fue una intelectual adinerada 
que recurrió al folletín no como un medio de subsistencia, sino como 
forma de difusión necesaria a sus intereses políticos de corrección de 
costumbres, reforma social, imaginación de la nación y consolidación 
de su posición de mujer de letras; la conciencia del cambio ideológico 
que supone la transformación discursiva a través de la reescritura se 
hace mucho más evidente142  
 

 Entender esta primeira fase de sua escrita é fundamental para compreender 

alguns tópicos retomados na sua fase de novelista. A construção de suas 

personagens, os cenários e o enredo vão de encontro as propostas apresentadas nos 

primeiros ensaios em que escreveu. Além disso, os temas do egoísmo, do fanatismo 
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religioso serão outras constantes em seus escritos. Mas, é preciso ressaltar, que o 

grande ponto central de toda sua produção diz respeito a condição feminina e a 

necessidade de educar a mulher para emancipa-la. 

Como indica Márcia Hoppe Navarro (1995), pensar as obras de autoria 

feminina latino-americanas é necessário para a compreensão de como estas 

mulheres romperam o silêncio imposto a elas pela sociedade patriarcal em que viviam, 

também contribui para levar em conta o meio pela qual estas mulheres enxergaram 

temas históricos e políticos através de uma perspectiva diferente daquela oferecida 

pelos escritores143 acrescentando as experiências particulares e coletivas próprias das 

experiências femininas. Dessa forma, repensar a história a partir do ponto de vista da 

escrita de autoria feminina permite a elaboração de um questionamento acerca da 

história silenciada das mulheres, proporcionando assim a formação de novas formas 

representacionais144, permitindo uma realocação das relações de poder inseridas no 

âmbito de uma sociedade fundamentada na visão masculina.  

Escrevendo ensaios, romances, artigos jornalísticos, Mercedes Cabello 

apostou no ecletismo estilístico, como aponta Ferreira, como mais uma estratégia do 

combate ao patriarcado e à condição inferior da mulher. Juntamente com suas amigas 

escritoras, conseguiram fazer ouvir sua voz em meio a uma cultura que não cansava 

de silenciá-las, 

 
Sin duda, Cabello luchó incansablemente por sus ideales en beneficio 
a la difícil tarea de reconstruir la nación sin excluir a la mujer de los 
derechos de la ciudadanía a través de su escritura que, 
paradójicamente, se calificó masculina. La escritura de Cabello, pues, 
amenazó hegemonías en poder y desestabilizó el orden de una 
“falocracia letrada” que distribuyó el discurso de las letras145. 
 
  

                                                 
143NAVARRO, Márcia Hoppe. “Por uma Voz Autônoma: o papel da mulher na história e na ficção latino-
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4 BLANCA SOL E EL CONSPIRADOR: PROJETO CIVILIZATÓRIO E 

REFLEXÕES DE GÊNERO NA OBRA DE MERCEDES CABELLO DE 

CARBONERA 

  

 

Nos anos finais de sua vida, Mercedes Cabello publicou dois romances que 

seriam fundamentais para a história literária peruana. Blanca Sol – Novela Social 

(1889) e El Conspirador – Autobiografía de un Hombre Público (1892) foram sucesso 

de público e alvos de constantes críticas. Abordando temas polêmicos como a 

prostituição e o adultério, a escritora peruana apropriou-se da literatura para defender 

os ideais sociais e políticos nos quais acreditava. Foi através da retórica e da ficção 

que Mercedes Cabello lutou pela educação e pela emancipação feminina. 

  Os estudos acerca destas obras ainda são escassos, sendo a maioria 

proveniente das áreas de literatura e linguística. Destacamos os célebres artigos de 

Ana Peluffo,Las Trampas del Naturalismo en ‘Blanca Sol’: Prostitutas y Costureras en 

el Paisaje Urbano de Mercedes Cabello de Carbonera (2002), abordando a construção 

das personagens e a publicização da mulher nos romances da escritora, e Lucía 

Guerra-Cunningham, Mercedes Cabello de Carbonera: Estética de la Moral y los 

Desvíos No-Disyuntivos de la Virtud (1987), este último reconhecido como uma das 

mais antigas e abrangentes críticas literárias feministas acerca da obra de Mercedes 

Cabello. Ainda nos apropriaremos das ideias apresentadas por Sandra Gilbert e 

Susan Gubar, na obra La Loca del Desván – La Escritora y la Imaginación Literaria 

del Siglo XIX (1998), a fim de refletirmos acerca da escrita feminina no século XIX.  

  No presente capítulo buscamos oferecer um debate em torno destas novelas, 

refletindo acerca dos principais temas abordados. Escolhemos estas obras por 

abrangerem de forma ampla as discussões oferecidas pela escritora, além de 

representarem o auge do seu trabalho literário. Partindo de uma análise das 

protagonistas, Blanca Sol e Ofélia Olivas, pretendemos demonstrar como a escritora 

peruana usou estas personagens para divulgar seu projeto civilizatório. Além disso, 

fundamentando-nos na bibliografia de apoio, pensaremos as estratégias literárias que 

adotou para fazer ouvir sua voz em meio ao cânone literário masculino. 
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4.1 BLANCA SOL – O ASTRO CAÍDO E A EMANCIPAÇÃO FEMININA: 

 

 

Iniciaremos nossa análise pela obra Blanca Sol – Novela Social, a qual de 

acordo com autores como Ana Peluffo (2002) e Mônica Cárdenas Moreno (2012), foi 

um dos primeiros best sellers do século XIX no Peru. Foram três edições consecutivas 

publicadas entre 1888 e 1894, feito considerável para a época146. Apareceu 

primeiramente em formato de folhetim, no jornal peruano La Nación, em agosto de 

1888. Como volume único, foi editado por Torres Aguirre, em janeiro de 1889. Devido 

ao sucesso de público e as polêmicas geradas, no mesmo ano foi reeditado por Carlos 

Prince. Nesta segunda edição, Mercedes Cabello incluiu “Un Prólogo que se Ha 

Hecho Necesario”, pelo qual justifica sua escolha estética e sua posição crítica 

perante as questões retratadas no romance. Além deste acréscimo, segundo Moreno, 

a terceira edição apareceu em 1890 e a quarta edição em 1894. Publicadas 

novamente por Carlos Prince, ambas tratavam de reproduções da segunda edição147. 

As citações e a análise do presente capítulo tomarão como fonte a segunda edição, 

disponibilizada no site dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos148. 

Em “Un Prologo que se Ha Hecho Necesario” Mercedes Cabello de Carbonera 

evidencia a sua intenção ao escrever o romance Blanca Sol: demonstrar, pela 

literatura, os males da sociedade em que vivia, de maneira a oferecer reflexões que 

levassem à solução destes problemas. A análise deste texto revela a escolha estética 

singular da escritora. Para ela a literatura deveria fugir doS modelos utópicos e 

apaixonados, propostos pelos românticos, visto imporem-se para a literatura quadros 

naturais, vivos e não fantasias.  

 De acordo com os críticos literários, Mercedes Cabello escreveu este prólogo 

para a segunda edição buscando escapar das críticas que denunciavam alguns 

personagens como cópias de personalidades peruanas do período. A escritora 

justifica-se alegando que, 

 

                                                 
146PELUFFO, Ana. “Las Trampas del Naturalismo en ‘Blanca Sol’: Prostitutas y Costureras en el Paisaje 
Urbano de Mercedes Cabello de Carbonera”. In: Revista de Crítica Literária Latinoamericana. Lima 
– Hanover, v. 28, n. 55, p. 39, jan/jun. 2002;  
147MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression” In: Genre et Société…op.cit., p. 
261 – 265;   
148Disponível em <https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoog>;  

https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoog
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No es culpa del novelista, como no lo es del pintor, si después de haber 
creado un tipo, tomando diversamente, ora sea lo más bello, ora lo 
más censurable que á su vista se presenta, el público siempre á buscar 
semejanzas, las encuentra, quizá sin razón alguna, con determinadas 
personalidades149  
 

Negando a eficácia moral do romantismo, Mercedes Cabello aproveita as 

críticas que lhe foram feitas para evidenciar sua escolha estética: o naturalismo. 

Contudo, conforme Peluffo, ainda que Mercedes Cabello afirmasse sua aproximação 

de naturalistas como Zola e Cambaceres, sua escolha estética guardou algumas 

peculiaridades, principalmente no que diz respeito à origem da Femme Publique e do 

adultério, alguns dos tópicos presentes nas obras naturalistas150. Diferentemente de 

Nana (1880) de Zola, Blanca Sol não caíra na prostituição somente por causa da 

degeneração ou por fatores hereditários, mas, principalmente, pela influência do 

ambiente em que vivera e pela insuficiência da educação que recebera. Já no prólogo, 

Mercedes Cabello anuncia esta interpretação da realidade, 

 
Y puesto se trata de un trabajo meditado y no de un cuento inventado, 
precisa tambien estudiar el determinismo hereditário, arraigado y 
agrandado con la educación y el mal ejemplo: precisa estudiar el 
medio ambiente en que viven y se desarrollan aquellos vicios que 
debemos poner en relieve, con hechos basados en la observación y la 
experiencia151 
 

Blanca Sol é a protagonista do romance homônimo, cujo enredo gira em torno 

da sua vida e de seu casamento. Oriunda de uma família burguesa, Blanca foi criada 

pela mãe solteira e pelas tias, quem viviam à custa dos favores financeiros prestados 

por seus amantes. Nesse ambiente, Blanca aprende que a vida de aparências, 

cercada pelo luxo e pelo dinheiro, era mais proveitosa do que um casamento por amor. 

A escolarização proveniente do colégio de freiras no qual estudava reforça ainda mais 

esta ideia,  

 
Y á arraigar esta estimación, contribuyó grandemente el haber 
observado que las Madres (olvidé decir que era un colégio de monjas) 
trataban con marcada consideración á las niñas ricas, y con 
menosprecio y hasta con acritud á las pobres – Y estas pagan con 
mucha puntualidad sus mesadas – observaba Blanca. De donde 
dedujo, que el dinero no sólo servía para satisfacer las deudas de la 

                                                 
149CARBONERA, Mercedes Cabello de. “Un Prologo que se Ha Hecho Necesario” In: Blanca Sol – 
Novela Social. 2ª ed. Lima: Carlos Prince, 1889, p. III; 
150PELUFFO, Ana. “Las Trampas...op.cit., p. 40; 
151CARBONERA, Mercedes Cabello de. “Un Prólogo que...op.cit., p. III; 
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casa, sino además para comprar voluntades y simpatías en el 
colegio152 
 

Seu gosto pelo luxo entrava em contradição com a situação econômica em que 

vivia. Assim, abandonou o noivo pelo qual nutria bons sentimentos, por um homem 

feio, estúpido e de origem familiar duvidosa, mas de fortuna inestimável. Serafín Rúbio 

herdara uma grande fortuna de seus pais e era perdidamente apaixonado por Blanca 

Sol, satisfazendo todos os gostos luxuosos da esposa.  

É dessa maneira que Blanca Sol torna-se a rainha dos salões, saraus e 

eventos. Todos a invejavam e queriam imitá-la, possuir suas roupas, sua beleza e seu 

carisma. Sua personalidade ofuscava até mesmo seu marido, que passou a ser 

conhecido como “el marido de Blanca Sol”153. Contudo, a protagonista ainda não 

estava satisfeita. Para ela, seu poder e prestígio aumentariam se Serafín conseguisse 

um alto cargo político. Assim, acionando seus contatos, Blanca o transforma em 

Ministro da Justiça, mesmo que ele não tivesse a mínima formação para cargo ,  

 
Un mes solamente hacía, desde el día que Blanca se propuso realizar 
el raro capricho de ser esposa de Ministro, cuando um día D. Serafín, 
muy lejos de esperar tal sorpresa, encontróse sin más ni más con su 
nombramiento entre las manos (...) Que la belleza, el amor, la amistad, 
desempeñaron su cometido, en esa danza macabra de las influencias 
políticas, lo comprenderán mejor que otros, los lectores peruanos. 
Como em la lejión de adoradores y esperanzados, que rodeaban á la 
señora de Rubio, habían disputados, senadores, ministros, jueces, 
periodistas, y todos estos poderosos fueron otros tantos elementos 
que ella muy astutamente puso em juego 154 
 

Blanca permanece nessa vida coquette por muitos anos. É necessário 

destacarmos que apesar de envolver-se em galanterias e jogos de sedução com 

muitos homens, a personagem jamais foi adúltera com seu marido, conforme 

Mercedes Cabello ressalta em diversos momentos.  

A queda da personagem começa quando conhece Alcides Lescanti, um jovem 

filho de imigrantes italianos que lhe desperta a paixão. Assim como todos os homens 

que frequentavam a alta sociedade limenha, Alcides também ficou encantado pela 

beleza e elegância de Blanca. Mas, acostumada com a coqueteria, a protagonista 

                                                 
152CARBONERA, Mercedes Cabello de. Blanca Sol – Novela Social.2ª ed. Lima: Carlos Prince, 1889. 
p. 4;  
153Id., p. 24; 
154Id., p. 87; 
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demora a revelar seu interesse por Alcides, o que acaba por impedir o relacionamento 

entre ambos.  

Nesse contexto, entra em cena outra grande personagem de destaque na 

trama: Josefina. Costureira humilde, Josefina e seu irmão caçula ficaram órfãos muito 

jovens. Graças à boa educação oferecida por seus pais, conseguiu sustentar-se e ao 

seu irmão com seu trabalho. Apesar de ser fisicamente muito semelhante a Blanca, 

Josefina era um modelo de virtude e de independência feminina. Quando Blanca a 

encontra, sente-se no dever de protegê-la, devido a notável semelhança física. É 

quando decide contratá-la como sua costureira particular. 

Alcides por sua vez, cansado do jogo de sedução de Blanca, aproxima-se cada 

vez mais de Josefina e acaba apaixonando-se perdidamente pela costureira. Assim, 

escreve uma carta comunicando a Blanca Sol sua decisão de abandoná-la.  

Desafortunadamente a carta cai nas mãos de Serafín, que descobre o amor de sua 

esposa por outro. Em meio a um acesso de fúria, tenta matar Blanca e acaba sendo 

internado como louco no asilo.  

Após esta sucessão de tragédias, a perda do amor de sua vida, acompanhada 

da perda do marido que a sustentava, Blanca também acabou rejeitada e abandonada 

pelos seus amigos da alta sociedade. Sozinha, sem instrução, Blanca não tem outro 

instrumento de sustento que não seja sua beleza. Diante disso, decide transformar 

sua casa em bordel,  

 

Blanca no se equivocó, todos sus invitados acudieron pressurosos. Y 
ella los espero vestida sencillamente con bata de casa, como si 
quisiera manifestarles que esa invitación no era mas que el principio 
de otras muchas que diariamente daria ella en su casa. (...)Y durante 
la cena ella dirijiase esta pregunta ¿ Qué pierdo esta noche? Y se 
contestaba á sí misma: ! Nada; puesto que el honor y mi reputación 
los he perdido ya! Pero si no pierdo nada puedo ganar mucho....155 

 
 Diferentemente dos naturalistas franceses, a obra de Mercedes Cabello 

revelava a falta de moral dentro da alta sociedade e não nas classes baixas156. Blanca 

Sol, a grande senhora invejada por todos, revela um comportamento diferente do que 

se esperava para os padrões femininos da época. Essa mulher abandona o espaço 

doméstico fechado para transformar-se na rainha dos salões. Renunciando ao seu 

papel de esposa submissa, de mãe de família, Blanca dedica sua vida a tornar-se 
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visível e invejada pela sociedade157. Esta necessidade de ser o centro é representada 

até mesmo na escolha do nome da personagem. Blanca Sol, é o astro principal da 

sociedade e do romance, em torno da qual todos os outros astros menores giram158.  

A anti-heroína coquette, carente de instrução formal eficaz, tem na ascensão 

social e na vida luxuosa os grandes motivadores da sua vida. Desde a adolescência, 

Blanca tomava determinadas atitudes não com o intuito de provocar os homens, mas 

de provocar inveja e ser notada, 

 
Decían que Blanca al bajar del coche ó al subir el peldaño de una 
escalera se levantaba con garbo y lisura el vestido para lucir el 
diminuto pié, y más aun la torneada pantorrilla! Mentira! Blanca se 
levantaba el vestido para lucir las ricas botas de cabritilla, que por 
aquella época costaban muy caro, y sólo las usaban las jóvenes á la 
moda de la más refinada elegancia. Gustaba más exitar la envidia de 
las mujeres con sus botas de abrocadores con calados, traídas 
diretamente de París, que atraer las miradas de los hombres con sus 
enanos piés y robustas pantorrillas159 
 

Para Moreno, a decisão de Mercedes Cabello de observar o egoísmo e o 

interesse pelos bens materiais da personagem, ao invés do sentimento amoroso, 

aproxima Blanca Sol das cocottes, mais do que das cortesãs, amplamente retratadas 

pelos autores franceses de então160. Assim, fica evidente a crítica da escritora aos 

modelos de conduta especificamente limenhos, como a coquetería típica das 

mulheres da capital, o que ressalta sua preferência por uma escrita que levasse em 

conta a realidade em que se encontrava.  

Segundo Peluffo, Mercedes Cabello construiu uma personagem cativada pela 

imagem aurífera: Blanca Sol não desejava apenas possuir jóias, mas transformar-se 

em uma mulher-jóia, “lejos de usar las piedras preciosas como los poetas de fin de 

siglo para elaborar uma religión del arte; el antimodelo femenino de virtud nacional las 

utiliza para decorar y embellecer su cuerpo, es decir, para “lucir, deslumbrar, ostentar” 

transformando su propia persona em artefacto cultural”161. Complementando este 

pensamento, podemos deduzir que o consumismo tão explícito da personagem 

representava uma das estratégias para a conquista do espaço público, de acordo com 

                                                 
157LLORENTE, Mônica. “Las Protagonistas de Mercedes Cabello: Ni Ángeles Ni Coquetas. La 
Descontrucción de las Imágenes de Mujer y Nación en la Ficción” In: GUARDÍA, Sara Beatriz (org.). 
Escritoras del Siglo...op.cit., p. 128; 
158MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans…op.cit., p. 278;   
159CARBONERA, Mercedes Cabello de. Blanca Sol…op.cit., p. 8; 
160MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans…op.cit., p. 271 ; 
161PELUFFO, Ana. “Las Trampas...op.cit.,, p. 46; 
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Mônica Llorente (2012), “la mujer se integra al espacio urbano a través de las compras, 

tarea que suele considerarse riesgosa para el honor y el patrimonio masculinos”. 

Comportando-se desta forma, ela conseguira atingir o seu objetivo de ser notada nos 

salões, como de fato acontece “desde que Blanca conquistó el codiciado puesto de 

mujer a la moda, diríase que sus atractivos se habían aumentado, su inteligencia había 

crecido, llegando el prestigio de su nombre a tal y tanta altura, que ninguna otra 

hubiérase atrevido a disputarle la preeminencia”162. 

Nesta realidade, os salões de bailes e saraus eram de fundamental importância 

para as mulheres, responsáveis por demarcar o limite entre a vida pública e a privada, 

“eles eram os lugares dos mascarados durante os bailes e festas, ou seja, eram 

lugares de transformação e de simulação”163. Conquistar o prestígio nestes espaços 

era o grande objetivo da vida da protagonista. A transformação de sua vida, seu 

reconhecimento enquanto indivíduo poderoso deu-se nestes espaços quase que 

místicos de transmutação. 

Somada a estas, outra estratégia adotada pela personagem para atingir o 

prestígio foi a religião. Através das obras de caridade que realizava e das festas 

religiosas que organizava, Blanca ficou conhecida como uma mulher caridosa, 

símbolo da boa fé cristã. Contudo, sua verdadeira intenção ao realizar estes feitos era 

conseguir atenção da sociedade e não exercer os bons sentimentos cristãos. O 

seguinte trecho ficou conhecido como um dos mais célebres exemplos da crítica de 

Mercedes Cabello a esta fé de aparências. Após receber uma penitência do padre, 

Blanca arruma-se para ir a Igreja com a ajuda de sua criada, Faustina: 

 
-¿Qué vestido quiere U. ponerse? 
-Sácame el más oscuro de todos el... ¡ah! Olvidaba que antes debo 
rezar el rosario que el señor me dio en penitencia; pero... puedo ir 
rezando y vistiéndome. Reza, Gloria al padre, gloria al Hijo, 
gloria...Dime; ¿descosiste los encajes de Chantilly de mi vestido color 
perla? 
-Sí señorita aquí están. 
-Padre nuestro que estás en los cielos, santificado...Quién creería que 
en todo Lima no haya encajes más ricos que esos...Venga a nos tu 
reino... hágase tu voluntad, y tendré que llevar encajes que va me han 
visto...así en la tierra como en el cielo...Mucho me temo que madama 
Cherí se guarde parte del encaje... Si tal cosa hiciera la estrangularía, 
¡buena estoy yo para robos! Y perdónanos nuestras deudas así como 
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nosotros perdonamos. Sácome la mantilla de encajes: ¡Quizá veré a 
Alcides!...y no nos dejes caer en la tentación más líbranos de...¡Vaya! 
estoy tan preocupada que no puedo rezar mi rosario. Lo rezaré en San 
Pedro.  
Al tenor de este rosario eran las devociones de la señora de Rubio164. 

 

Durante várias passagens do romance, Mercedes Cabello oferece críticas a 

uma fé automatizada, que não possui como função a redenção ou a melhora do ser 

humano, mas sim um papel meramente social. Até mesmo as freiras responsáveis 

pela educação da personagem valorizavam mais as alunas ricas. Esta educação 

católica corrompida foi uma das responsáveis pela formação imoral da protagonista. 

Oferecendo esta críticas liberais anticlericais, “Cabello de Carbonera planteaba que 

había que “descatolizar” a las ciudadanas para hacerlas ingresar en la corriente del 

progresso”165. Assim, vemos no romance a defesa não apenas da instrução feminina, 

mas a defesa de uma instrução laica e eficiente, que as preparassem verdadeiramente 

para uma vida de cidadãs republicanas. 

O ataque às damas de caridade é outro ponto importante a ser problematizado 

na obra. Ainda que de forma interesseira, esta foi uma das formas encontradas por 

Blanca para ultrapassar os limites do espaço doméstico. É necessário destacar que o 

papel das entidades filantrópicas do século XIX teve um grande impacto na entrada 

das mulheres na sociedade, da mesma forma que a entrada no mercado de trabalho 

no século XX166. Sendo assim, foi muito criticado pelos defensores dos status quo, 

que não queriam a emancipação e a saída da mulher do espaço privado. No Peru, 

Manuel González Prada foi um grande crítico da caridade, afirmando que esta 

atrasaria o progresso da nação167.  

 Aparentemente contraditório, a autora era uma defensora da emancipação 

feminina, mas reproduziu uma voz masculina na crítica às práticas femininas de 

caridade. O que levou Mercedes Cabello a agir desta forma? Para Peluffo, a grande 

crítica da escritora neste ponto em questão é a fé de aparências, carente dos 

verdadeiros sentimentos cristãos e não a participação feminina na caridade168. A todo 

o momento a escritora ressalta estes pontos, como no trecho a seguir, “la emigración 

de la aristocracia convierte en el verano los templos en aglomeraciones de chusma, 
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que despiden olor nauseabundo; por esta razón la señora de Rubío ni iba en verano 

sino a Misa”169 

 Nesse sentido, a argumentação de Lucía Guerra Cunningham (1987) acerca 

da justaposição de valores presentes na obra da autora, pode oferecer respostas para 

estes questionamentos. Ao mesmo tempo em que defendia o positivismo e a crença 

no progresso, era crítica à falsa religiosidade. Este conflito heterogêneo, conforme as 

palavras da autora, está presente em diversos momentos em Blanca Sol170. O 

romance oscila entre o romantismo/ naturalismo, espiritualismo/ positivismo, 

sentimentalismo/ cientificismo. Cabe lembrar que nestas oposições as passagens 

ligadas ao romantismo são bem mais frágeis. Esta fragilidade de determinados temas 

em relação aos outros nos leva a corroborar com a tese de Peluffo: estes discursos 

sentimentais e religiosos representavam uma estratégia literária encontrada por 

Mercedes Cabello para encobrir as temática naturalistas polêmicas171. 

 Talvez, o recurso literário do romantismo seja uma tentativa de Mercedes 

Cabello em diminuir o impacto de um dos tópicos mais polêmicos do naturalismo: a 

prostituição. Este tema está presente não apenas no final do romance, quando Blanca 

efetivamente transforma sua casa em bordel, mas desde o começo da obra: a mãe e 

as tias de Blanca sustentavam-se em troca de favores sexuais aos seus amantes. O 

casamento da protagonista com Serafín Rubío também é uma forma de prostituição, 

que seria o casamento sem amor. Com a herança de seus pais, Serafín compra o 

objeto de seu desejo, “el descubrimiento de Blanca Sol desde niña de la importancia 

del dinero la lleva a convertirse em “cocotte” y por eso vive en esa suerte de 

prostituición velada que es el matrimonio por conveniencia, hasta que, muerto el 

marido y perdido el dinero, tiene que prostituirse realmente para vivir”172. Desde o 

começo da obra, o culto ao luxo e à beleza é ensinado a Blanca, em detrimento de 

bons valores e de uma boa educação. Com uma moral deturpada, “Blanca Sol hace 

del amor uma transación comercial, un acto de especulación que convierte al novío 

Serafín en un objeto y un medio para alcanzar a un status económico”173. A 
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personagem não enxerga no marido nada mais do que uma “letra de cambio mal 

escrita”174, devido a sua feia aparência física.  

 De acordo com Moreno (2012) Mercedes Cabello fez parte de um grupo de 

intelectuais que defendia a reforma matrimonial como um meio para transformações 

mais profundas na sociedade. Se nos primeiros romances as mulheres eram vítimas 

de casamentos impostos pelos pais, em Blanca Sol e El Conspirador o casamento é 

resultado de uma sociedade que não lhes oferece instrução adequada, e as 

personagens o utilizam como forma de ascensão social. Mercedes Cabello incorpora 

este discurso como uma forma de criticar o papel relegado às mulheres perante o 

casamento. Na medida em que suas protagonistas renunciam à posição de 

submissão, elas exercem uma espécie de vingança contra a sociedade, “se invierten 

los papeles y estas mujeres en su transgresión se deforman no solo a nível discursivo, 

porque no siempre podrán hablar, sino a través de sus actos, de sus movimientos, de 

los impulsos de la desesperación o de la enfermedad”175.Blanca Sol é construída, 

então, como o emblema literário da nova mulher latino-americana, que ao mesmo 

tempo em que se apropria de valores normativos masculinos (como o vício, a ambição, 

a agressividade) e enfraquece paulatinamente o sexo oposto176, vinga-se com fúria 

da sociedade que a relegou a papéis secundários durante toda a história.  

 Serafín por sua vez, como num jogo de espelhos, representa o fim trágico da 

protagonista. São os desejos de luxo e o vício no jogo da esposa que o levam a ruína 

financeira, é também o amor dela por outro homem que o leva a loucura e ao 

internamento no manicômio. É como se ele antecipasse o fim daqueles que, sem 

instrução suficiente, deixam-se levar por uma vida de ilusões e aparências. 

 Após a loucura do marido e a aniquilação financeira, Blanca Sol só pode 

recorrer a sua beleza para conseguir sustentar seus filhos, já que nunca tivera uma 

formação que lhe desse condições de viver por meio do trabalho, “la caída es, 

entonces, desde una perspectiva disyuntiva y poco problematizadora de la 

moralidade, el justo castigo a los vicios fundamentales de Blanca Sol”177. A grande 

culpada pelo seu desenlace, na versão de Mercedes Cabello, foi a sociedade que lhe 

ensinou valores deturpados e não lhe ofereceu condições para outra forma de 
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sobrevivência.  É apenas nas páginas finais do romance que se dá a tomada de 

consciência de Blanca  

 
¿Qué culpa tenía ella, si desde la infancia, desde el colegio 
enseñaronla a amar el dinero y à considerar el brillo del oro como el 
brillo más preciado de su posición social? ¿Qué culpa tenía si, siendo 
una joven casi pobre, la habían educado creándole necesidades, que 
la vanidad aguijoneada de contínuo por el estímulo, consideraba como 
necesidades ineludibles, à las que era forzoso sacrificar, afectos y 
sentimientos generosos?178 
 

 Assim, a ascensão econômica da personagem acaba sendo inversamente 

proporcional à ascensão moral179: quando pobre e sem dinheiro optou pela 

prostituição a fim de alimentar e dar uma boa condição de vida para seus filhos, 

“Pensaba que tenía seis hijos a los que ella debía alimentar, vestir, educar...! Ah! Y 

para llenar estos deberes necesitaba dinero, mucho dinero!”180. Para Peluffo, este 

maternalismo tardio foi uma das virtudes que humanizou o monstro181. Essa ideia é 

reforçada ainda pelo fato de Mercedes Cabello não ter matado a personagem, 

diferentemente da Nana de Zola. O renascimento espiritual de Blanca acontece de tal 

forma que ela usa a prostituição como outra forma de vingança da sociedade que a 

transformara num monstro e lhe virara as costas quando precisou182. 

 Nesse sentido, a trajetória de Blanca Sol deve ser considerada como uma 

evolução da consciência, da ignorância ao conhecimento: a decisão pela prostituição 

no final da obra é consciente, diferentemente do casamento, que foi uma prostituição 

inconsciente183. O despertar espiritual da personagem acontece desde o momento em 

que conhece Alcides Lescanti, seu verdadeiro amor e o oposto do marido vulgar. 

Neste momento, Blanca passou a questionar seus valores, e perceber quão fútil e 

vazia era sua vida, “sentía que después de haber alimentado su alma de vana 

coquetería e insípidos galanteos, que son al corazón, lo que la luz artificial, à la planta 

que necesita vivir el calor y la luz del Sol; sentía hambre, sed inextinguible de amor 

verdadeiro...”184. Este despertar espiritual foi acompanhado da reflexão acerca dos 

maus valores da sociedade e da falsidade do seu casamento. Assim, ela percebe 

                                                 
178CARBONERA, Mercedes Cabello de. Blanca Sol…op.cit ,p.181; 
179PELUFFO, Ana. “Las Trampas...op.cit, p. 48; 
180Ibid., p. 178; 
181Ibid., p. 48; 
182Id; 
183CUNNINGHAM, Lucía Guerra. “Mercedes Cabello...op.cit., p. 41; 
184CARBONERA, Mercedes Cabello de. Blanca Sol…op.cit, p. 94;  
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como havia se transformado em uma mulher objeto, decidindo abandonar o luxo e 

viver com Alcides o amor que tanto desejava185.  

 Contudo, era tarde demais e a sua ruína já havia começado. A ascensão 

espiritual da personagem se dá no mesmo momento de sua ruína econômica e social. 

Pobre, abandonada pelo seu verdadeiro amor, quase como um anjo caído, Blanca Sol 

escolhe o caminho errado como uma forma de protesto consciente, “si ella es uma 

mujer perdida, todos los demás están irremisiblemente perdidos”186.  

 Novamente, fica evidente a justaposição de valores na obra da peruana. Ao 

mesmo tempo em que apresenta um caráter moralizador para a queda da 

personagem, como alguém que pagava por seus pecados, Mercedes Cabello 

problematiza esse castigo, transformando-o em vingança pela má influência da 

sociedade. Para Cunningham,  

 
a un nível explícito, la posición ética dominante en la novela parece 
ser aquélla que corresponde a lo que hemos denominado el relato de 
la moral disyuntiva y no problemática, sin embargo, en el discurso de 
la narradora se produce una fisura que añade un margen de 
ambiguedad. (...) Blanca Sol es, así, un signo oximorónico en el cual 
la confluencia simultánea de dos significados primarios pone en 
evidencia una tensión no resuelta187 
 

 Esse duplo caráter moralizador da obra fica ainda mais candente quando 

refletimos sobre a personagem Josefina.   

 
Josefina, este era su nombre, pertenecía al número de esas 
desgraciadas famílias, que con harta frecuencia, vemos víctimas del 
cruel destino, que desde las más elevadas cumbres de la fortuna y la 
aristocracia, vense, por fatal sucesión de acontecimentos, sepultadas 
en los abismos de la miséria y condenadas a los más rudos trabajos. 
Entre los muchos adornos con que sus orgullosos padres, quisieron 
embellecer su educación, la enseñaron á trabajar flores de papel y de 
trapo, y á esta habilidade poco productiva y de difícil explotación, 
recurrió Josefina en su probreza188 
 

Josefina, novamente como em um jogo de espelhos, apresenta-se como a 

versão pobre e trabalhadora de Blanca Sol: “Blanca halló em Josefina um nuevo 

motivo de simpatia: parecíale estar mirando en un espejo tal era el parecido que notó 

entre ella y la joven florista, pero enlaquecida, pálida y casi demarcada. Josefina era 

                                                 
185CUNNINGHAM, Lucía Guerra. “Mercedes Cabello...op.cit., p. 40; 
186Ibid., p. 41; 
187 Id; 
188CARBONERA, Mercedes Cabello de. Blanca Sol…op.cit, p. 88; 
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la representación de las privaciones y la pobreza, Blanca la de la fortuna y la vida 

regalada”189. 

Além de fisicamente muito semelhantes, foi também através do casamento que 

a costureira conseguiu ascender socialmente. Conforme mencionado no capítulo 

anterior, Josefina tinha uma ocupação comum para as mulheres peruanas que 

precisavam garantir o sustento da família. Graças a uma boa instrução que lhe fora 

provida por seus pais antes da morte, esta personagem era uma mulher independente 

e virtuosa, que merecidamente encontra o amor verdadeiro como recompensa por 

seus bons atos. Vemos desta forma o anjo redentor, substituir o anjo caído, como é 

descrita Blanca Sol ao final do romance. A metáfora da Luzbel adotada por Mercedes 

Cabello para comparar ambas, revela justamente esta questão: Luz Bela, ou 

Lúcifer190, era o mais belo anjo. Mas, ao tomar frente na rebelião contra Deus, acabou 

provocando sua expulsão do céu, “esta dualidade é encarnada por Blanca Sol, que 

articulando beleza e inteligência tomba de seu pedestal”191. 

Como indica Peluffo, é possível afirmar que toda a obra estrutura-se ao redor 

da antinomia entre estas duas personagens, a reluzente Grande Senhora e a 

costureira da obscura Rua de Sauce192. Josefina é construída de tal forma que suscita 

nos leitores um sentimento de piedade, por ser um exemplo de virtude e doçura. Além 

disso, o encontro entre ambas revela um lado de Blanca que não ficara nítido até 

então. A comoção com a pobreza da costureira indica, pela primeira vez, sentimentos 

puros e verdadeiros na protagonista, “si Blanca siente rivalidade hacia las mujeres de 

su propia classe social, estrecha lazos sororales con mujeres que están por su 

inserción de clase mas abajo que ella en la pirámide social”193.   

 A entrada de Josefina, enquanto membro da aristocracia empobrecida, na 

classe burguesa é um recurso literário que reforça a necessidade da virtude, de tal 

forma que, “corrigiendo los vicios por medio de la incorporación de la virtud se espera 

perpetuar la supremacia de la burguesia dominante”194. Reforçando esta ideia, a 

mentalidade burguesa da virtude do trabalho também é incorporada pela personagem, 

o que reafirma Josefina como o novo ideal que deveria ser pretendido pelas classes 

                                                 
189Ibid.,p. 89; 
190Lúcifer é a latinização do original bíblico hebreu e significa o portador da luz ;   
191 “Cette dualité est incarnée par Blanca Sol, qui joint la beauté à l’intelligence et tombe de son 
piédestal” tradução nossa In :191MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans…op.cit., p. 281; 
192PELUFFO, Ana. “Las Trampas...op.cit, p. 47; 
193Id; 
194CUNNINGHAM, Lucía Guerra. “Mercedes Cabello...op.cit., p. 38; 
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superiores. Fica evidente a intenção de Mercedes Cabello ao construir esta 

personagem como contraponto da antiga burguesia decadente. Por meio desta 

oposição de classe, Josefina representando a nova burguesia e Blanca a antiga 

aristocracia, a escritora alertava para a ruína que o despreparo educacional poderia 

acarretar às mulheres  

O romance em questão traz à tona alguns debates propostos pela peruana 

desde o início de seu trabalho intelectual. O forte tom moralizador da obra demonstra 

a importância didática da literatura na visão da autora. Fazendo diversas discussões 

sobre a moral, as personagens de Mercedes Cabello não deixam de lado uma das 

grandes propostas da autora: a emancipação feminina obtida através da educação. 

Propagando estes valores através da literatura, a autora acreditava que a América-

hispânica sairia do atraso colonial guiada pelas mulheres ilustradas e espiritualmente 

conscientes, 

 
Si el gran D’Orbigny, hubiera conocido a cierto jovencitos de la 
sociedad limenã, su grande obra sobre las razas de la América 
Meridional, no sólo se hubiera consagrado al estudio del hombre 
oriundos de América, sino también a la decadencia de la raza blanca 
del Perú, en la que, el raquitismo del cuerpo, va produciendo mayor 
raquitismo de espíritu. Empero hoy son ya pocos estos casos, y ya se 
piensa en que es posible corregir esta imperfección, resultado de 
incompleta y viciosa educación. Ah, si las mujeres comprendieran 
cuánto influye la madre en la constitución física y moral del hombre; 
ellas solas podrían cambiar la faz de las naciones!195 

 
Anunciando o novo modelo da mulher latino-americana, Josefina recebera a 

devida educação e gozava de plena independência da proteção masculina. Seu 

matrimônio foi por amor a Alcides, não pela condição financeira que ele poderia lhe 

oferecer. Dessa forma, e evolução desta personagem, em detrimento de Blanca, é 

notável. Josefina, a nova burguesa ilustrada, deveria ser o exemplo a ser seguido 

pelas mulheres americanas. Dessa forma, seria possível que elas conseguissem uma 

vida de sucesso e realizassem suas ambições com plenitude. Àquela que tivera uma 

educação insuficiente, para a qual a beleza era a única ferramenta que poderia usar 

para o sustento, restava apenas a beleza passageira e a degradação moral. Blanca 

Sol dá-se conta desta situação apenas nas páginas finais do romance, mas de forma 

trágica, seu tempo já havia passado. Com filhos para sustentar não lhe restavam 
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muitas escolhas a não ser a degradação moral, o que evidencia as consequências de 

um despreparo enquanto mulher e cidadã.  

Apesar de ser caracterizada como fútil e imoral, Blanca Sol questiona 

veementemente a mentalidade patriarcal dominante. De acordo com Mônica Llorente 

(2012), o fato da protagonista ser uma mulher inteligente e ativa rompe o modelo 

tradicional de domesticidade imposto às mulheres até então. Além de não cumprir o 

papel de mãe e esposa, Blanca circulava entre os espaços públicos transformando-

se na cocotte que substituiria a pura e casta “ángel del hogar”, 

 
Este tipo de mujer, de vida fastuosa y derrocadora há abandonado el 
domus cerrado (el rol de hija sumisa, esposa obediente y madre 
abnegada) para convertirse em la reina de los salones, em uma mujer 
que ya no se debe a la família sino a los compromissos sociales. Há 
sido criada para satisfacer las exigências de la sociedade y ya no se 
trata de la figura invisible, sino de uma mujer que se hace visible196 

 

Além da protagonista romper com a visão patriarcal do lugar consagrado à 

mulher, também Josefina pode ser vista enquanto uma personagem que questiona o 

patriarcado. Independente e trabalhadora conseguia sustentar-se sozinha, ligando-se 

a um homem apenas por amor e não por submissão ou necessidade. Mulheres como 

Josefina, ainda conforme Llorente, seriam representantes do novo modelo de nação 

moderna proposto por Mercedes Cabello: trabalhadoras e economicamente 

emancipadas, elas contribuiriam para o desenvolvimento das novas nações. Nesta 

obra, fica evidente a proposta da escritora, acerca da necessidade de educação e de 

críticas ao patriarcado.  

 

 

4.2 OFÉLIA OLIVAS E JORGE BELLO – A INVERSÃO DE PAPEIS DE GÊNERO 

E A RETÓRICA DA ORFANDADE: 

 

 

Estes temas iriam reaparecer no último romance da autora: El Conspirador – 

Autobíografia de un Hombre Público(1892). Além de ser a primeira novela de 

Mercedes Cabello situada fora de Lima – a trama é desenrolada na cidade de 
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Arequipa, tradicionalmente de oposição ao poder da capital peruana – o romance é 

narrado em primeira pessoa. Outra peculiaridade é o fato de ter sido a primeira obra 

literária de Mercedes Cabello a ser publicada em edição única e não sob o formato 

folhetinesco. Apareceu pela primeira vez em 1892, graças a editora La Voce d’Italia. 

Com três mil exemplares, esta primeira edição teve uma tiragem significativa para os 

padrões da época. Em 1898, a obra recebeu uma segunda edição no México. Neste 

capítulo, nos apoiaremos na primeira edição, também acessada no site dos Arquivos 

Nacionais dos Estados Unidos197. 

 Escrito da prisão aonde Jorge Bello, o protagonista da trama, se encontrava, a 

história narra a vida e a trama política do Coronel Bello, desde sua juventude até sua 

prisão. Na primeira parte, Bello demonstra a falta de boa instrução vivida na infância. 

Órfão, foi criado por seu tio solteiro e sua tia viúva. A ex-Coronela, como é descrita, 

fora esposa de um conspirador de outrora, e, portanto, amava a política. Isso faz com 

que tente reproduzir, a todo custo, a ambição pelo poder em seu sobrinho.  

 Foi assim que Bello tornou-se um jovem ambicioso, tendo como maior sonho 

tornar-se um caudilho e, dessa forma, assumir o poder político através da guerra e da 

revolução, 

  
Yo me eduqué y crecí, alimentado y nutrido en aquella atmósfera, 
impregnada de ideas subversivas y principios revolucionarios, 
dirigidos todos en contra de cuanto tuviera visos de gobierno 
constituído, el cual, por el hecho de serlo, simpre aparecía tiránico y 
abusivo. En cambio todos los caudillos se me aparecían como 
redentores que se elevaban cual celeste promesa de futuras 
prosperidades198 
 

 Apesar de órfão, Bello fazia parte de uma família economicamente favorecida. 

Foi graças ao dinheiro de seus tios que conseguiu chegar ao cargo de Ministro das 

Finanças, o que também contribuiu para aumentar sua fortuna e seu prestígio. Nesta 

primeira parte da obra fica evidente a crítica de Mercedes Cabello à escolha de 

políticos apenas pelo carisma e não pelas ideias, algo fundamental na ascensão do 

Coronel Bello199.  

 O segundo momento da obra, denominado “La Caída”, é marcado pela derrota 

dos planos políticos de Bello, seja por meio da eleição ou da conspiração. A derrota 

                                                 
197Disponível em <https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe>; 
198CARBONERA, Mercedes Cabello de. El Conspirador. Autobiografia de un Hombre Publico. 
Novela Social. Lima: Voce d’Italia, 1892,p. 17; 
199MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression...op.cit., p. 286 ; 

https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe
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do personagem nas eleições é evidentemente favorecida pela corrupção do sistema 

eleitoral, o que atiça ainda mais a sede de conspiração do político.  

 Nesse contexto, surge uma personagem fundamental para a trama, Ofélia 

Olivas. Esta é também uma órfã criada por sua tia, cuj fortuna vinha de negócios 

ilícitos relacionados à exploração do guano. Além disso, Ofélia vivera sua infância em 

um ambiente povoado pelos amantes da tia, o que denota a falta de moral da família. 

Durante a juventude, a personagem casa-se com um suposto conde francês, que na 

realidade não passava de um aproveitador. Após o casamento, o rapaz utiliza o dote 

para comprar finalmente um título nobiliárquico e abandona a moça, que passa a ser 

vista com desprezo pela sociedade, que a chama de “condesita del pescante”. 

 Durante uma festa Ofélia e Bello se encontram e percebem que suas ideias 

políticas se assemelham. Após um breve relacionamento escondido, pois, apesar de 

viver sozinha Ofélia ainda era uma mulher casada, acabam morando juntos e vivendo 

como casal. Ela influencia Bello para arquitetar uma conspiração enquanto chefe do 

partido. Ofélia também assume a liderança de diversas ações, realizando alianças e 

contribuindo para o aumento do prestígio de Bello. Assim, fica conhecida por Coronela 

Bella, pois tinha um papel fundamental no desenvolvimento dos planos políticos do 

marido.  

Contudo, o plano conspiratório do partido falha, resultando na prisão de Bello. 

É nesse momento que a derrota do personagem se inicia. Com a ajuda de Ofélia, ele 

consegue fugir da prisão transvestindo-se de mulher. Novamente, ambos precisam 

viver escondidos. Abandonado pelos amigos, o Coronel ainda perde toda sua fortuna 

com o plano de fuga. Assim, o sustento da casa fica nas mãos de Ofélia, pois ela 

estava em liberdade. Como Blanca Sol, sem instrução suficiente e apenas com a 

beleza, Ofélia decide se prostituir.  

 Ao final do romance Bello descobre a ocupação de sua esposa. Em uma crise 

de ciúmes, ambos discutem e o Coronel decide sair de casa. Nesse momento, é 

novamente preso e condenado ao exílio. Durante sua estada na prisão, decide 

escrever suas memórias o que nos leva ao começo da narrativa. Ofélia tem como fim 

a morte por tuberculose.  

 Seguindo a mesma linha de Blanca Sol, em El Conspirador vemos novamente 

uma anti-heroína como personagem principal. Ambos, enquanto romances de 

formação, destacam a questão da carência da educação como causa do atraso moral 
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dos povos. Jorge Bello e Ofélia Olivas não receberam uma educação adequada, o 

que os levou a uma ambição desenfreada pelo poder e a um fim trágico.  

 Uma das estratégias literárias utilizadas no romance para problematizar esta 

questão, foi a feminização da personagem principal. Na medida em que o romance 

avança, Bello vai adquirindo características convencionalmente femininas, como a 

emotividade exacerbada. Além disso, ele enxerga na literatura uma forma de escape 

dos problemas, principalmente quando se encontra na prisão. Mônica Moreno ressalta 

que estes elementos foram utilizados para aproximar o personagem da escritora 

Mercedes Cabello, como se ele fosse uma espécie de alter ego da escritora, fato 

sugerido inclusive pela similitude dos nomes (Bello e Cabello)200. Foi o subterfúgio 

encontrado para que fosse possível tratar de determinados temas, como a 

emancipação feminina e a crítica a política então vigente, de forma 

camuflada201.Somado a isso, para Bello a literatura propicia um processo de 

introspecção, conforme afirmava logo no ínicio da obra, “trataré de recopilar los 

acontecimientos más notables y trascendentes de mi vida. El esfuerzo de la memoria, 

me ocupará a todas horas y cuando no escriba pensaré”202. Após a prisão, Bello 

encontra na escrita de suas memórias uma forma de se tornar livre, de fazer sua voz 

ser ouvida por toda a sociedade, ressaltando novamente a aproximação ideológica de 

ambos. 

O fato de Bello demonstrar todo tempo sua crença na superioridade moral das 

mulheres, destaca ainda mais esta interpretação,  

 
Con la veracidad que acostumbro, diré solo, que ellas me parecieron 
muy superiores a ellos. Verdad que por regla general, paréceme que 
en el Perú, acontece la singular anomalia de ser, no solo en cualidades 
morales e intelectuales, sino también en condiciones físicas, muy 
superiores las mujeres a los hombres203. 
 

Para Moreno, esta característica representa um avanço em relação a Blanca 

Sol, pois, enquanto no primeiro romance as afirmações morais são reveladas pelo 

narrador onisciente, em El Conspirador é o próprio protagonista, enquanto alter ego 

da escritora, que recrimina a falta de moral e reforça as vantagens da educação para 

                                                 
200Ibid., p. 288;  
201TAUZIN-CASTELLANOS, Isabelle. “Politique et Hérédité dans El Conspirador de Mercedes Cabello 
de Carbonera (1892)” In: Bulletin Hispanique, Bordeaux, v. 95, n. 1, p. 493, 1993 ;  
202CARBONERA, Mercedes Cabello. El Conspirador - Autobiografia de un Hombre Publico. Novela 
Social. Lima: Voce d’Italia, 1892, p. 6;  
203Ibid.,p.199;  
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o desenvolvimento dos povos204. Em alguns casos inclusive, ele empresta a voz para 

Ofélia OlivaS, sendo ela quem conduz em diversos momentos as discussões acerca 

da moralidade e do papel da mulher, diferentemente da personagem Blanca Sol, 

 
Te asombrarás de que yo te hable este lenguaje impropio en los labios 
de una mujer; es que hace años, desde que tú me lanzaste en el 
torbellino de tus partidarios, he observado mucho y he aprendido 
mucho más. Si antes no te he hablado con esta claridad, es porque 
entonces, yo también como tú, me sentía mareada y desvanecida con 
el incienso de la adulación205. 
 

Esta feminização do personagem pode ser metaforicamente representada no 

episódio de sua fuga da prisão: Ofélia fantasiada de homem, leva roupas femininas 

para que ele consiga sair disfarçado de sua cela, enquanto ela toma seu lugar. Mesmo 

não aceitando o plano no começo, Ofélia é tão enfática que Bello acaba cedendo. 

Assim, podemos afirmar que a feminização do personagem acontece em dois 

momentos: quando empresta sua voz à escritora e quando troca de lugar, literal e 

metaforicamente, com Ofélia206.  

Contudo, como indicam alguns críticos literários, nesta troca de papeis com 

Ofélia acontece uma espécie de feminização perversa do personagem. Sem poder 

trabalhar e viver publicamente, Bello vive enclausurado nas paredes do lar, 

dependendo do trabalho de outra pessoa207. Esta seria uma forma de castigo pela sua 

ambição desenfreada e pela corrupção que cometera enquanto Ministro das Finanças. 

 Para entender melhor esta troca de papeis, é preciso refletir acerca da 

personagem Ofélia. Seu nome já denota a ambiguidade desta personagem: ao 

mesmo tempo, demonstra a pureza e a tragédia. Da etimologia grega, ophelia 

representa a segurança e a ajuda. Ainda, Ofélia foi a famosa personagem de Hamlet 

(1603), quem representava a beleza, a doçura e a infelicidade208. Apesar de pouco 

representar a pureza, a tragédia é marcante nesta personagem. Como no clássico 

shakespeariano, Ofélia morre ao final do romance. Sua morte representa um protesto 

contra a sociedade que a abandonou quando mais precisou: enquanto agoniza, reflete 

sobre seus erros e a falência moral da sociedade em que viveu. 

                                                 
204MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression...op.cit., p. 289 ; 
205CARBONERA, Mercedes Cabello. El Conspirador...op.cit., p. 280; 
206MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression...op.cit., p. 290 – 291; 
207LEWIS, Armanda. “Mercedes Cabello de Carbonera’s Otra Moral: Positivismo and The 
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2012;  
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Como é oriunda de uma família pouco confiável, mas de posses, esta 

personagem representa novamente a vida de aparências da sociedade limenha. A 

falta de moral é escondida pelo dinheiro obtido graças à exploração de recursos 

naturais. Outra característica da personagem é o casamento por interesse: Ofélia 

casa-se com um francês por acreditar que era nobre e ele se casa com ela graças aos 

seus recursos financeiros. Novamente vemos as características tão criticadas por 

Mercedes Cabello encarnadas nas personagens.  

Ofélia representa a nova elite peruana enriquecida às custas do guano. Dessa 

forma, fica novamente evidente a necessidade de educar esta nova classe dirigente, 

principalmente as mulheres. Só assim elas conseguiriam escapar da frivolidade, da 

ambição e controlariam suas paixões, guiando toda a sociedade no caminho da 

civilização e da prosperidade209. Por isso, todas as formas adotadas por Ofélia para 

ascender socialmente, seja o casamento ou a política, são tão criticadas pela autora. 

 A ambição política de Ofélia aproxima-se muito do que vemos em Blanca Sol: 

mais do que uma forma de ajudar as pessoas, as duas personagens enxergam na 

política uma forma de ascensão social. Apesar de se relacionar com Bello por amor, 

esta relação acontece na clandestinidade devido ao fato de Ofélia continuar casada 

com o francês. Isso demonstra ainda que os limites morais da personagem são 

bastante incertos, pois utilizava da coquetería e dos jogos amorosos a fim de obter 

apoio político para Bello. 

 Vemos ainda surgir o “Bellismo”, correspondente a uma espécie de feminização 

do partido que o protagonista havia criado. Ainda que tivesse sido fundado por Bello, 

foi graças às mulheres lideradas por Ofélia, que ele atinge seu auge. É neste momento 

que ela passou a ser conhecida como Coronela Bella, dando início à sua vida de 

mulher pública210. A prostituição no final da obra ressalta novamente esta troca dos 

papeis de gênero, pois enquanto seu companheiro ficava enclausurado, ela saía em 

busca de trabalho e de subterfúgios para livrá-lo da situação em que se encontrava, 

acionando os outros membros do partido. Vemos então um Bello choroso e 

dependente, muito diferente do início do romance, e uma Ofélia corajosa e 

determinada.  

 Contudo, esta transformação da mulher não vem acompanhada de uma 

instrução suficiente, o que a faz escolher a prostituição Para Armanda Lewis (2012), 

                                                 
209MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression...op.cit, p. 297; 
210LEWIS, Armanda. “Mercedes Cabello de Carbonera’s Otra Moral...op.cit.,p. 440; 
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o reflexo do projeto civilizatório de Mercedes Cabello e seu positivismo estão refletidos 

em dois momentos: na já citada troca de papeis entre os personagens, na medida que 

ressaltam a importância das mulheres na condução dos povos, e no discurso da 

orfandade. Segundo a autora, este discurso problematiza o positivismo comtiano, na 

medida em que aponta como causas da prostituição e da degradação moral dos 

personagens o ambiente sócio-econômico, para além das causas hereditárias. 

Conforme afirma Bello logo no início da obra, “no es la educación de la familia, ni 

tampoco la de los colegios, lo único que imprime su sello inidividual en el hombre 

público; es más bien, el medio ambiente; esa atmósfera moral en que se amolda su 

espíritu y se animan sus ideas211. 

 Além disso, Lewis ainda afirma que o discurso da orfandade, no caso de Ofélia, 

foi usado como uma metáfora para as mulheres desassistidas, principalmente no que 

diz respeito à questão da educação212. Assim, enquanto o discurso nacionalista 

positivista de peruanos como Manuel González Prada, pregava o papel da mulher 

enquanto “angel del hogar” como fundamental para o desenvolvimento das nações, 

Mercedes Cabello demonstra, através da retórica, as consequências do abandono e 

do esquecimento das mulheres Ofélia não é órfã apenas de pai e de mãe, mas 

também foi abandonada por seu marido, o que a levou à prostituição.  

 A retórica da orfandade, enquanto metáfora do abandono foi utilizada ainda 

para caracterizar outras personagens femininas, pouco mencionadas na obra, como 

a ex-coronela, Clemência e Lucía. A primeira, tia de Bello, era viúva de um caudilhista. 

Vivia da pensão militar de seu marido e era um grande exemplo de fanatismo religioso 

e ambição desenfreada. Foi ela quem imprimiu no sobrinho o desejo de se tornar 

político. Sem educação, ainda na viuvez, e então numa espécie de orfandade marital, 

a ex-coronela continua a depender dos outros213.  

Clemência, mãe de Lucía, representa também a viúva sem instrução, que era 

totalmente dependente do trabalho dos outros. Sua filha, primeira noiva de Bello, era 

um exemplo de moral e virtude. Contudo, após ser abandonada pelo protagonista, 

definha até a morte por causa da tuberculose. Sem instrução formal e órfãs, ambas 

vivem restritas ao espaço doméstico e à igreja católica. A ausência de instrução as 

transforma em mulheres pouco racionais que viviam presas às crenças. Embora 

                                                 
211CARBONERA, Mercedes Cabello. El Conspirador...op.cit.,p. 34 -35; 
212LEWIS, Armanda. “Mercedes Cabello de Carbonera’s Otra Moral...op.cit.,p. 438; 
213LEWIS, Armanda. “Mercedes Cabello de Carbonera’s Otra Moral...op.cit.,p. 435; 
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repleta de virtudes, mas sem instrução formal, Lucía não foi capaz de moralizar o 

político em sua busca desenfreada pelo poder, “Ella murió bien pronto, y yo entonces 

no supe valorizar, que pudo ser el ángel que debía salvarme; la madre de família, el 

centro de un hogar que para el hombre público es cual fértil terreno”214. Assim, vemos 

nesta personagem a encarnação da proposta de Mercedes Cabello em “Influencia da 

Mujer en La Civilización”, na medida em que demonstra que, se tivesse ao lado de 

uma mulher instruída, Bello teria sido guiado para o caminho do desenvolvimento e 

não apenas de seu ego. A espiritualidade e a virtude, desacompanhadas de instrução 

seriam insuficientes para o desenvolvimento dos povos. 

Outro ponto importante destas personagens é que embora tenham 

personalidades díspares, ambas complementam Ofélia. Remetemos-nos novamente 

a obra shakespeariana, na medida em que estas personagens representam a pureza 

e a tragédia. Ambas morrem sozinhas e esquecidas, “as duas órfãs – tanto o anjo do 

lar quanto a mulher imoral – experimentam o destino miserável devido à carência de 

educação adequada”215. 

 Os dois romances da escritora peruana evidenciam o papel edificante e 

moralizante da literatura. As personagens, tanto as femininas, quanto as masculinas, 

foram construídas de maneira a ressaltar seu projeto civilizatório, que envolvia 

diversas problematizações acerca do papel da mulher na sociedade. Assim, 

concordamos com Cunningham, na medida em que afirma que nestas obras a 

moralidade aparece enquanto um conflito social problemático, inserindo-se em um 

contexto social mais complexo. Diferentemente dos romances publicados no início de 

sua carreira, em Blanca Sol e El Conspirador, “el objetivo edificante debe lograrse a 

partir de un procedimiento de análisis de todos los factores sociales que incluyen en 

los valores y conducta de sus personajes tipos, abstracciones generalizantes 

obtenidas por la observación de varios individuos reales"216.  

Vemos nestas obras a concretização, em todos os personagens, dos vícios e 

das virtudes almejadas pela autora. Josefina, Lucía, Blanca e Ofélia complementando-

se reciprocamente, representam o conceito de moral para Mercedes Cabello. 

Contudo, cabe destacar que, nestas obras, este conceito é contextualizado, na 

                                                 
214CARBONERA, Mercedes Cabello. El Conspirador...op.cit.,p. 145; 
215“The two females orphans – the angel of the house and the fallen immoral woman – experience 
miserable fates due to their lack of a proper education” – tradução nossa In: LEWIS, Armanda. 
“Mercedes Cabello de Carbonera’s Otra Moral...op.cit.,p. 437;  
216CUNNINGHAM, Lucía Guerra. “Mercedes Cabello...op.cit., p. 34; 
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medida em que é o ambiente sociocultural que determina seu desenvolvimento ou 

não217.  

 

 

Embora tenham desenlaces trágicos e representem anti-heroínas como 

modelos a não serem seguidos, Ofélia e Blanca se aproximam do que Susan Gilbert 

e Sanda Gubar (1998) denominam de mulheres-monstros. Enquanto rompiam com o 

papel estabelecido para as mulheres – anjo-do-lar, da mulher que sacrifica sua vida 

pelo bem-estar dos outros – Blanca e Ofélia desafiavam o poder masculino em 

instituições tradicionalmente patriarcais, como a Igreja, a política partidária e os salões 

de bailes. Assim, Mercedes Cabello continuou a desconstruir as imagens femininas 

herdadas da literatura produzida por homens. Para além de personagens más e 

construídas apenas como contraponto das heroínas, Blanca e Ofélia representavam 

a fúria criadora da escritora. Elas encarnaram todo o descontentamento com seu 

papel inferior perante o cânone literário e as instituições masculinas. Estas 

personagens são como o espelho da autora, invocando toda sua ansiedade e fúria, 

“al proyectar sus impulsos rebeldes no en sus heroínas, sino en mujeres locas o 

monstruosas (que son castigadas como les corresponde en el curso de la novela o 

poema), las autoras dramatizan su propia divisón, su deseo tanto de aceptar las 

censura de la sociedad patriarcal como de rechazarlas”218.  

Percebemos assim as estratégias tomadas por Mercedes Cabello para 

defender a causa que tanto acreditava, além de utilizar a literatura como uma forma 

de criticar os padrões comportamentais de uma classe social em ascensão. Adotando 

a figura da anti-heroína, fazendo justaposições de temas ou usando a retórica da 

orfandade, a escritora buscou a todo momento nestes livros ressaltar o papel da 

mulher no desenvolvimento da moral e dos povos, bem como a necessidade de 

educá-las para que dessa forma se desenvolvessem da melhor maneira possível.  

Gilbert e Gubar ressaltam ainda que muitas escritoras do século XIX 

adequaram-se aos estilos literários masculinos, adaptando-os à sua maneira219. Não 

foi diferente com Mercedes Cabello. Para ela, o romantismo não se encaixava na 

realidade peruana, enquanto o naturalismo não se adequaria também, pois a América-

                                                 
217Ibid., p. 34;  
218GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. La Loca del Desván...op.cit,, p. 92; 
219 Ibid.,p. 81; 
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hispânica não havia passado por momentos históricos como a França. Vemos assim 

a construção de protagonistas que seguiam os modelos comportamentais vigentes na 

sociedade peruana, possuíam uma malícia sentimental mais inocente, diferentemente 

das protagonistas francesas. Outros elementos típicos da realidade peruana também 

podem ser destacados, como a religiosidade e o caudilhismo. Dessa forma, a escritora 

buscou adaptar o naturalismo à realidade na qual se encontrava e não apenas copiar 

um modelo estético. Para Peluffo, Mercedes Cabello foi a responsável pela 

peruanização do naturalismo, pois 

 
Tanto em Blanca Sol con en El Conspirador se traducen al contexto 
peruano finisecular los tópicos más candentes y polémicos del 
naturalismo europeo. Prostitución, adulterio, alcoholismo, 
degeneración social, todos estos topoi que producen un efecto de 
'shock' en las novelas de Zola y de Cambacèrés aparecen en Blanca 
Sol sin ser encobertos ou endulzados suficientemente (...) por medio 
de una retórica sentimental220 

 
 Por fim, destacamos o esforço da autora em quebrar com a imagem da 

prostituta degenerada presente nos romances naturalistas, como Zola e Cambacèrés. 

Como mencionado, de acordo com o desenvolvimento da obra, o final trágico das 

protagonistas se deve ao desvirtuamento do ambiente no qual estavam inseridas, bem 

como a falta de instrução das mulheres. Ao mesmo tempo em que se afastava de uma 

estética romântica normalmente associada às mulheres e adentrava em temas 

comumente abordados por homens, Mercedes Cabello feminizou o naturalismo. 

Retirando da natureza feminina a responsabilidade por sua tão famigerada falta de 

moral, culpou a sociedade pelo fracasso do destino das protagonistas, imprimindo um 

sentimento de sororidade aos seus escritos221. Ela acolheu as mulheres e lutou pela 

mudança em suas vidas.   

                                                 
220PELUFFO, Ana. “Las Trampas...op.cit,p. 41; 
221Ibid.,p. 43; 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Problematizando a escrita de Mercedes Cabello de Carbonera, principalmente na 

sua fase ensaística e nos seus romances tardios, procuramos identificar o que Sandra 

Gilbert e Susan Gubar denominaram de estratégias literárias adotadas pelas 

escritoras do século XIX para desenvolverem suas ideias e confrontarem-se com o 

cânone masculino. Também buscamos identificar como a autora apropriou-se do 

discurso de gênero em suas obras.  

 Para tal, partimos de uma contextualização da escrita desta autora. A partir de 

historiadores peruanos, procuramos construir a situação econômica, política, social e 

cultural vivida pelo país a partir da segunda metade do século XIX. Identificamos 

nesse contexto de auge e declínio da produção guaneira, um momento de intenso 

debate acerca de questões como modernização e progresso, reforçados após a 

derrota peruana na Guerra do Pacífico. Vimos ainda que, neste momento, as 

discussões acerca da condição da mulher começaram a evidenciar-se no cenário 

intelectual peruano, especialmente no que dizia respeito ao direito a educação de 

qualidade.  

 Contudo, identificamos que esta educação feminina defendida por alguns 

intelectuais liberais restringia-se à preparação da mulher para um melhor desempenho 

nas atividades domésticas e maternais. Insuficiente, esta instrução mantinha as 

mulheres presas ao papel de ángel del hogar. Foi então, que influenciadas pela 

passagem de Flora Tristán e marcadas pela insuficiência do poder masculino, haja 

vista a esmagadora derrota na guerra, algumas intelectuais, pertencentes às classes 

altas, tomaram a coragem de escrever e lutar por seus direitos. Dentre estas, 

apontamos Mercedes Cabello como um grande destaque, devido em parte, ao 

radicalismo de sua escrita, principalmente nos anos finais de sua vida. 

 Para pensarmos as razões pelas quais esta escritora assumiu a palavra e a 

defesa de determinados ideais, nos apropriamos de algumas biografias, como a de 

Ismail Xavier e Mônica Moreno, procurando identificar o lugar social e cultural de onde 

esta autora falava. Dessa forma, buscamos estar de acordo com a proposta teórica-
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metodológica defendida por Natália Guerrelus, acerca da importância de entender a 

escrita da mulher dentro de um contexto cultural específico222.  

 Assim, concluímos que a ligação da escritora com as ideias positivistas 

comtianas foi resultado do contato de seu pai e irmão com as ideias europeias e a 

vasta biblioteca a qual teve acesso durante a juventude. O ambiente intelectual em 

que circulava, repleto de ideias liberais também favoreceu este pensamento. Por fim, 

a circulação nos saraus e salões literários, promovidos por Juana Manuela Goritti, 

facilitadores do diálogo com outras mulheres que defendiam a emancipação feminina, 

foram condições significativas para a formação de boa parte de suas ideias. 

 Problematizamos estas ideias presentes já nos primeiros escritos de Mercedes 

Cabello, como a crença no progresso através da liderança feminina, devidamente bem 

educada, e a defesa do desenvolvimento intelectual da mulher para além da beleza. 

Por sua vez, a literatura teria o papel de difundir estas ideias e, portanto, teria uma 

função didática e moral perante a sociedade.  

Conforme as fontes e as nossas leituras bibliográficas ressaltam, apesar de 

denunciar temas que seriam bastante candentes em sua obra, neste primeiro 

momento Mercedes Cabello ainda indicava uma visão menos enfática e radical em 

sua escrita. Contudo, sua postura ideológica já era alvo de diversas críticas esboçadas 

pelos defensores do status quo. Seguindo o caminho de outras escritoras do período, 

foi considerada louca e internada em um manicômio, aonde morreu esquecida e 

abandonada por todos. Dessa forma, notamos que a trajetória biográfica de Mercedes 

Cabello aproximou-se do que Gilbert e Gubar apontaram como o silenciamento 

imposto para as escritoras deste momento – uma resposta ao ataque que sua mera 

presença promovia para o cânone masculino. Consideradas loucas, muitas foram as 

mulheres que, assim como nossa escritora, terminaram seus dias abandonadas em 

manicômios ou conventos223.  

Em relação à análise das personagens femininas nos romances tardios Blanca 

Sol e El Conspirador, classificados por Moreno como os romances da transgressão, 

percebemos uma série de elementos que enfatizam o projeto da escritora. Assim, 

notamos que Blanca Sol, carente de instrução, exalta uma vida de aparências e de 

luxo, fundamentada na falsidade e nos maus valores. Seu final, abandonada na 

prostituição, ressalta o caráter moralizador da obra. Enquanto um romance de 

                                                 
222GUERRELUS, Natália de Santanna. “Palimpsesto: Historiografia...op.cit.,p.297;  
223GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. La Loca del Desván...op.cit., p. 77; 
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aprendizagem, buscava enfatizar a importância da educação para uma vida correta e 

feliz. Esse fato ficou nítido na análise da protagonista Ofélia Olivas. Assim como 

Blanca, morre sozinha e vivendo na prostituição. Carente de educação, Ofélia também 

não cultivou os bons valores, portanto, acaba tendo um final trágico.   

Percebemos nestes romances que a retórica da orfandade – no caso de Ofélia 

Olivas e Josefina – a dualidade estética, oscilando entre o naturalismo e o romantismo, 

e o uso de personagens “monstruosas” como heroínas foram estratégias adotadas 

pela autora para defender o projeto civilizatório que tanto acreditava. Projeto este 

encarnado nas protagonistas das obras, as quais ressaltavam como a falta de 

educação feminina trazia como consequência finais trágicos.  

Além disso, percebemos como a autora apropriou-se das questões elaboradas 

pelos naturalistas franceses de forma peculiar, especialmente no que diz respeito à 

prostituição. Humanizando estas personagens, de forma a culpar a sociedade e a falta 

de educação por seus destinos trágicos, concordamos que Mercedes Cabello foi a 

responsável pela peruanização e a sororização do naturalismo. Para a autora, as 

mulheres escolheram esta conduta não por serem degeneradas, mas pela falta de 

acolhimento por parte da sociedade. Dessa forma, defendeu as mulheres ao mesmo 

tempo em que se apropriou de um naturalismo que fizesse sentido para seu contexto. 

Ao olharmos para a trajetória de nossa escritora, percebemos inúmeros objetos 

de problematizações e estudo. Enquanto uma primeira aproximação do tema, nossa 

pesquisa apenas apresentou uma análise inicial sobre as questões que envolvem sua 

vida e seu trabalho intelectual. Somado a isso, os questionamentos que nasceram 

acerca da importância da mulher intelectual na política latino-americana do século XIX 

podem ser importantes caminhos para o desenvolvimento de outras pesquisas.  

Por fim, a partir de nossas leituras e estudos, percebemos as possibilidades de 

pesquisa em relação ao campo da escrita feminina na América Latina. A escassez de 

estudos referentes à vida e a obra de Mercedes Cabello repete-se no que diz respeito 

às suas colegas escritoras. É um campo em expansão e extremamente necessário 

para superarmos a ilusão de que as mulheres tiveram pouca ou nenhuma participação 

intelectual na consolidação dos Estados americanos.  

  

 

.  
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