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 Nas escolas do Brasil do século XIX até o início do século XX, o francês era ensinado 

como língua estrangeira da elite culta. Em muitos colégios meninos e meninas eram 

estimulados a falar apenas o francês, tendo acesso também a publicações francesas. Entre 

estas obras figuravam os livros da Bibliothèque Rose (Biblioteca Rosa), uma coleção que se 

consolidou com as histórias da Condessa de Ségur a partir de 1856.  

 No Colégio Progresso, um internato feminino situado na cidade de Campinas (SP), 

as alunas aprendiam francês e tinham à disposição um acervo de 528 livros franceses, que 

incluía as obras da Bibliothèque Rose. No Colégio Notre Dame de Sion do Rio de Janeiro 

(RJ), mantido pela Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Sion, estes livros também 

eram considerados adequados à leitura das alunas. (SILVA, 2002, p. 171) Mesmo em 

bibliotecas particulares, como a do Conde do Pinhal, em São Carlos (SP), existiam livros de 

autoria da Condessa de Ségur.  

 Sophie Rostopchine (1799 - 1874) nasceu na Rússia e casou-se com o Conde 

Eugène de Ségur aos 18 anos de idade, na França, onde sua família se exilara. A carreira de 

escritora começou aos 58 anos de idade, quando já tinha 19 netos, a quem dedicava suas 

obras. Seu primeiro livro, intitulado Les nouveaux contes de fées (Os novos contos de fadas), 

foi lançado pela Editora Hachette na coleção Bibliothèque Rose, vendida em quiosques nas 

estações de trem, cuja criação fora idealizada pelo editor Louis Hachette (1800 - 1864) em 

1852.  

 Da obra da Condessa de Ségur destaca-se a “Trilogia de Fleurville”, composta pelos 

títulos Os desastres de Sofia, As meninas exemplares e As férias. As principais personagens 

das três histórias são as irmãs Camila e Madalena e suas amigas Margarida e Sofia. O 

ambiente familiar e o universo infantil apresentado em momentos de travessuras e 

brincadeiras, permeado por uma forte moralização do comportamento das crianças,  são 

ingredientes que  asseguram a permanência destes livros no mercado editorial por mais 

de um século. 

 Apesar do grande sucesso, os romances da escritora também sofreram acusações 

de perversão e sadismo durante o século XX, por apresentarem passagens e episódios 

marcados pela violência verbal e física. Crianças e animais sendo espancados são cenas 
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fortes que eram apresentadas em texto e ilustração nos livros. Em edições posteriores, 

estas  imagens foram suprimidas e os livros passaram a ser publicados com advertências 

do editor acerca do conteúdo dos romances e do contexto de sua publicação inicial.  

 Além das edições francesas que circulavam no Brasil, distribuídas principalmente 

pela Editora Garnier, os livros da Condessa de Ségur tiveram edições em português 

publicadas pela editora Aillaud, tanto em Paris, quanto em sua filial em Lisboa. Estas 

edições em português eram enviadas da Aillaud à Lallemant Frères, instalada em Lisboa, 

de onde eram enviadas a São Paulo durante a década de 1870. (LEÃO, 2007, p. 7) As 

primeiras traduções brasileiras foram publicadas pela Editora Francisco Alves, no início 

do século XX. 

 Versões brasileiras surgiram posteriormente pela Editora Melhoramentos, pela 

Editora do Brasil e, na década de 1970, pelas Edições de Ouro, adaptadas por Herberto 

Sales. O escritor baiano incluiu elementos de brasilidade nas obras da Condessa, tais como 

as formas de falar, os nomes e a cor da pele das personagens. Estas versões adaptadas 

ainda constam do catálogo da Editora Ediouro, dando mostras da longevidade das obras 

da Condessa de Ségur. 

 Os livros da Condessa também serviram de inspiração para outros escritores no 

Brasil, como Maria Clarice Marinho Villac, que foi aluna do Colégio Progresso, onde leu 

muitos livros franceses durante sua infância, desenvolvendo uma afinidade com 

personagem Sofia, protagonista de Os desastres de Sofia. Entre 1937 e 1945, publicou 

obras voltadas para o público infantojuvenil como Clarita da pá virada e Clarita no Colégio, 

em que se percebe a relação com os livros da Condessa de Ségur, que encantaram a 

menina e levaram a escritora Maria Clarice a recontar suas memórias da infância, em uma 

linguagem fluída e envolvente e de cunho moralizante.  

 A permanência dos livros de Sophie de Ségur, suas versões nacionais e os 

desdobramentos de suas narrativas na obra de outros autores brasileiros levam a pensar 

que muitas das expectativas com relação à infância se  aproximavam em espaços e 

contextos diversos, tais como a França e o Brasil.  
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