
MULHERZINHAS

louisa may alcott nasceu em Germantown, na Pensilvânia, 
em 1832, e foi a segunda das quatro filhas de Abba May Alcott 
e Bronson Alcott, proeminente intelectual e reformista social 
transcendentalista. Criada em Concord, Massachusetts, e ins-
truída pelo pai, desde cedo esteve sob a influência dos gran-
des homens do círculo dele: Ralph Waldo Emerson, Nathaniel  
Hawthorne, o ministro Theodore Parker e Henry David Tho-
reau. Desde a juventude, ela sustentou a família de diversas 
maneiras: costurando, dando aulas, fazendo serviços domésti-
cos e escrevendo. Em 1862, foi enfermeira voluntária do Exér-
cito num hospital da União durante a Guerra Civil Americana 
— uma experiência que lhe rendeu material para seu primeiro 
livro bem-sucedido, Hospital Sketches (1863). Entre 1863 e 
1869, publicou anonimamente diversos contos góticos ou sen-
sacionalistas. A fama veio com a publicação de Mulherzinhas 
(1868-9), romance baseado nas aventuras juvenis das quatro ir-
mãs Alcott que se tornou imensamente popular e deu-lhe segu-
rança financeira, além de convicção para continuar sua carreira 
de escritora. Após o sucesso de Mulherzinhas, Alcott escreveu 
An Old-Fashioned Girl (1870), Little Men (1871), Eight Cou-
sins (1875), Rose in Bloom (1876), Jo’s Boys (1886) e outros li-
vros para crianças, além de dois romances para adultos, Moods 
(1865) e Work (1873). Participante ativa no movimento pelo su-
frágio feminino e no movimento da temperança, Alcott morreu 
em Boston em 1888, no dia em que seu pai foi enterrado.

julia romeu nasceu no Rio de Janeiro em 1980. Em parceria 
com Heloisa Seixas, escreveu os musicais Era no tempo do rei, 
com músicas de Aldir Blanc e Carlos Lyra, Bilac vê estrelas, 
com músicas de Nei Lopes, e Carmen: A grande pequena notá-
vel, sobre Carmen Miranda. Trabalha como tradutora literária 
há mais de quinze anos e já traduziu obras de autores como 
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desenhos pela primeira vez e, em 2008, a Fundação Cartier de 
Paris fez uma grande mostra sobre sua trajetória como artista 
visual. Dela, a Companhia das Letras publicou o aclamado Só 
garotos, vencedor do National Book Award em 2010, além de 
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Alternative Alcott (1988), uma coletânea dos textos satíricos, 
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emérita da Universidade Princeton.
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Prefácio

patti smith

Talvez nenhum outro livro tenha sido um maior guia para 
mim, quando comecei a trilhar meu caminho na juventu-
de, do que o romance mais adorado de Louisa May Alcott, 
Mulherzinhas. Eu era uma magricela que sonhava acor-
dada e tinha só dez anos de idade. A vida já apresentava 
desafios para uma moleca desajeitada crescendo na déca-
da de 1950, com todas as suas definições de gênero. Sem 
interesse pelas atividades preordenadas, eu saía na minha 
bicicleta azul, ia para um lugar deserto no bosque e lia os 
livros que tinha pegado emprestados, vezes sem fim, na bi-
blioteca local. Quase nunca estava sem um livro na mão, e 
sacrificava o sono e as horas de brincadeira para entrar por 
inteiro em cada um daqueles mundos únicos.

Muitos livros maravilhosos me fascinaram, mas, com 
Mulherzinhas, algo extraordinário aconteceu. Eu me re-
conheci, como num espelho, naquela menina comprida e 
teimosa que disputava corridas, rasgava as saias subindo 
nas árvores, falava gírias e denunciava as afetações so-
ciais. Uma menina que podia ser encontrada encostada 
num enorme carvalho com um livro, ou em sua escriva-
ninha no sótão, debruçada sobre um manuscrito. Ela era 
Josephine March. Até seu nome era um sopro de liberda-
de, uma menina chamada Jo. Louisa May Alcott havia se 
embrulhado em seu manto de glória, trabalhado em sua 
escrivaninha e criado um novo tipo de heroína. Uma me-

191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   9191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   9 12/2/19   5:58 PM12/2/19   5:58 PM



mulherzinhas10

nina americana do século xix que teimava em ser moder-
na. Uma menina que escrevia. Como incontáveis meninas 
antes de mim, vi como modelo uma que não era tal qual 
as outras, que possuía alma revolucionária, mas também 
noção de responsabilidade. Sua dedicação à sua arte me 
deu meu primeiro vislumbre do processo do escritor e fui 
tomada pelo desejo de abraçar essa vocação. Os passos 
em falso que ela dava, dos cômicos aos ousados, eram 
invejáveis e me concediam permissão para dar os meus.

Tendo como cenário a Nova Inglaterra de meados do 
século xix, convulsionada pela Guerra Civil, Mulherzi-
nhas não é um épico grandioso. Somos levados para dentro 
da atmosfera vivaz, combativa e amorosa da sala de estar 
da família March. Lá, somos apresentados às quatro jo-
vens irmãs, cada uma com uma personalidade intrigante, 
processando uma energia característica. Conhecemos seus 
sonhos e decepções, suas brigas e sua imaginação coletiva, 
o mundo imediato que elas aprendem a manobrar. Cada 
uma com dificudades para lidar com o destino que lhe cou-
be, mas sem fugir daquilo que se espera delas.

A família March faz parte dos pobres com instrução, 
abaixo da classe média, sofrendo algumas privações, ou-
vindo gracejos por não possuir as roupas adequadas. Nas 
primeiras páginas, as quatro meninas se reúnem ao redor 
da lareira, lamentando um Natal passado a sós, sem pre-
sentes debaixo da árvore, com o pai longe, lutando na 
guerra, e a mãe caridosa ajudando os pobres. No entan-
to, na ausência dos confortos que desejam, elas seguem o 
exemplo da mãe e, com abnegação ainda maior, doam o 
pouco que têm para seus vizinhos menos afortunados. Jo 
escreve contos góticos por um centavo por palavra para 
pôr dinheiro na casa. Ela vende, para horror de todos, 
seu único motivo de vaidade — seus longos cabelos casta-
nhos —, para ajudar no esforço de guerra. Beth, doloro-
samente tímida, sai de casa, sem se importar com o clima 
e comprometendo a saúde frágil, para ajudar os filhos 

191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   10191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   10 12/2/19   5:58 PM12/2/19   5:58 PM



11prefácio

doentes de uma família ainda mais pobre. A irmã mais 
velha, a linda e controladora Meg, luta com um desejo 
profundo por coisas bonitas e uma posição social mais 
elevada. No entanto, é um esteio para as irmãs, firme, 
preocupada e cheia de princípios. E a mais nova, a ligeira-
mente autocentrada e artística Amy, cresce e se torna uma 
jovem elegante e à frente de seu tempo.

Louisa May Alcott, até certo ponto, baseou Mulherzi-
nhas em sua própria família. Assim como Jo, que pode ser 
facilmente identificada com a autora, Alcott era a segunda 
de quatro irmãs. Sua mãe, que colocava o dever e a cari-
dade acima de tudo, foi a inspiração para a sra. March. 
Seu pai idealista, embora em vida tenha sido um homem 
vigoroso e de mente aberta, não desponta no livro. Tal-
vez para evitar sua calamitosa falta de praticidade em re-
lação às necessidades da família. Os Alcott se mudaram 
cerca de trinta vezes antes de irem morar numa fazenda 
arruinada em Concord, Massachusetts, cidade natal do 
transcendentalismo. Ralph Waldo Emerson providenciou 
a compra do terreno, cercado de macieiras. Henry David 
Thoreau ajudou o pai dela a reformar a casa. Alcott pas-
sou a infância em meio a um turbilhão de discursos con-
tínuos feitos por algumas das mentes mais profundas da 
época: Emerson, Thoreau, Hawthorne e Whitman. Nas 
margens do lago Walden, Thoreau ajudou o pai de Louisa 
a instruí-la, respondendo à enxurrada de perguntas que 
se acendiam na mente da menina impetuosa.

Sua infância pode soar idílica: crescer numa casa cheia 
de vida, recebendo uma educação generosa e se movimen-
tando livremente entre as grandes mentes do século xix. 
Mas a realidade cotidiana era extremamente difícil — a 
família dormia numa casa que tinha pouco aquecimento 
no inverno, colchões de palha no chão e, muitas vezes, 
uma mesa vazia na hora do jantar.

Alcott jurou que ia encontrar uma maneira de susten-
tar a família e tirá-la da pobreza, assim como Jo se esfor-
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mulherzinhas12

çava para sustentar a sua. Um juramento que eu também 
fiz, conhecendo bem as dificuldades financeiras da minha 
própria família após a guerra.

Louisa desejava e finalmente insistiu em ter um quarto 
só seu, e seu pai construiu uma escrivaninha oval, com 
um tinteiro, que ficava entre duas janelas. Foi ali que ela 
escreveu suas primeiras ficções pulp com o pseudônimo 
A. M. Barnard, ganhando o pão da família. Como Walt 
Whitman, ela arriscara a vida como enfermeira voluntá-
ria durante a Guerra Civil e publicou Hospital Sketches, 
livro aclamado pelo público. Mas foi a publicação de 
Mulherzinhas que lhe rendeu, quase instantaneamente, 
sucesso nacional, segurança financeira e uma legião de 
leitores apaixonados.

O sucesso de Mulherzinhas abriu o caminho que Loui-
sa pretendia trilhar pelo resto da vida. Ela se recusou a 
casar e aceitar as convenções sociais da época. Escreveu 
e viajou bastante pela Europa. Assim como Jo, Louisa 
encontrou um método para seguir seu rumo criativo ao 
mesmo tempo que se mantinha atenta a questões domés-
ticas cruciais, continuando a ser quem ganhava o pão e a 
se responsabilizar sempre pelas necessidades da família. 
E, assim como Jo, ela transmitia em sua obra a alegria de 
sua imaginação fértil, seus anseios terríveis e, finalmente, 
a tragédia da perda. Através das irmãs March, eu conheci 
a pobreza extrema e o custo da guerra. Aprendi com o 
exemplo de Jo que a arte não é produzida apenas sonhan-
do, mas com disciplina, esforço contínuo e confiante, e 
a disponibilidade de aceitar a crítica inteligente e crescer 
com ela. Jo, assim como sua criadora, estava sempre es-
crevendo, cobrindo o chão com seus fracassos, até que 
essas peles foram trocadas e ela se conectou ao cerne da 
expressão de seu próprio eu.

Afetada pelas privações na infância, aprendi a olhar 
além, para os menos afortunados. Afetada pela morte de 
uma amiga ainda jovem, tive um exemplo de como lidar 
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13prefácio

com a perda. Quando Beth fica gravemente doente, ela im-
plora à inconsolável Jo que não se lamente demais. Deci-
dida a ter a mesma coragem estoica dela, Jo encontra as 
palavras certas para tranquilizar e consolar sua doce irmã, 
sua preferida. Palavras que ficaram comigo para sempre.

Mais do que qualquer outra pessoa no mundo, Beth. 
Eu costumava pensar que não era capaz de abrir 
mão de você, mas estou aprendendo a sentir que não 
vou perdê-la, que você será mais do que nunca para 
mim e que a morte não pode nos separar, embora 
pareça fazê-lo.

Na literatura há certos momentos em que nasce um 
novo personagem, um que senta no topo com outros, 
emblemáticos de uma era, ou segue caminhando muito 
além dela. Já houve muitos personagens ousados antes 
de Jo March, mas nenhum como ela, que escrevia e con-
tinuou sendo quem era. Criar Jo numa época em que as 
mulheres ainda não tinham direito ao voto foi um ato 
de coragem. Ela foi uma ativista com seu exemplo. E, 
afastando-se para estender a mão de uma irmã, sempre 
esteve ali para cumprimentar meninas rebeldes como eu, 
jogando o cabelo curto para o lado e dando uma pisca-
dela brincalhona como quem diz: venha. Para nos guiar, 
nos encorajar, deixar suas pegadas numa trilha que ela 
nos incita a seguir.

É possível imaginar Louisa sentada à escrivaninha que 
seu pai construiu, diante do arco daquela meia-lua bran-
ca, criando histórias para seduzir e inspirar seus leitores. 
Mas nenhuma delas teve o mesmo efeito que Mulher-
zinhas, um guia fundamental para a evolução da cons-
ciência e o valor da conscientização. Uma crônica sobre 
quatro meninas inesquecíveis, cada uma oferecendo algo 
próprio. E Jo March, assim como sua criadora, engloba o 
sacrifício, bem como a responsabilidade que temos com 
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mulherzinhas14

nós mesmos, com nossa arte. Louisa May Alcott conferiu 
às irmãs March vida, graça e uma esperança e uma deter-
minação contumazes, dando, assim, o mesmo às mulher-
zinhas de sua época e das épocas por vir.
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Introdução

elaine showalter

“Existia um livro que eu acreditava ter me feito vislum-
brar quem seria no futuro: Mulherzinhas, de Louisa May 
Alcott […]. Identifiquei-me apaixonadamente com Jo, a 
intelectual. Indelicada e angulosa, Jo subia nas árvores 
quando queria ler, era mais masculina e ousada do que 
eu, mas tínhamos o mesmo horror pela costura e pelos 
trabalhos domésticos e o mesmo amor pelos livros. Ela 
escrevia; para imitá-la mais completamente, escrevi dois 
ou três contos.”

Talvez alguns leitores fiquem surpresos ao saber que 
esse tributo literário à influência de Mulherzinhas sobre 
sua carreira tenha partido não de uma escritora de livros 
infantis, mas da filósofa Simone de Beauvoir, que escre-
veu sobre Alcott em sua autobiografia, Memórias de uma 
moça bem-comportada (1958). No entanto, a dívida de 
Beauvoir com Alcott está longe de ser algo singular; eu po-
deria citar homenagens a Alcott igualmente apaixonadas 
feitas por diversas outras escritoras e intelectuais mulheres, 
desde Gertrude Stein até Joyce Carol Oates. A surpresa é o 
fato de este romance famoso, influente e de imensa popu-
laridade, que foi traduzido para dúzias de línguas e vendeu 
milhões de cópias no mundo todo, apenas recentemente ter 
sido considerado um clássico da literatura americana ou 
visto com seriedade por críticos literários. Apesar de ter 
influenciado a obra de muitas escritoras americanas, na 
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mulherzinhas16

literatura masculina, como nos contos de Hemingway e 
Fitzgerald, Mulherzinhas é um código que significa senti-
mentalismo e religiosidade femininas, embora seja muito 
improvável que Hemingway ou Fitzgerald o tenham lido. 
Com o desinteresse típico da crítica por este romance 
na década de 1950, Edward Wagenknecht declarou que 
Mulherzinhas “não precisa de — e não é suscetível a — 
muita análise”. Na verdade, poucos livros na história da 
literatura americana tiveram impacto tão grande sobre a 
imaginação de metade dos leitores e foram tão negligen-
ciados pela outra metade.

Na última década, a reputação crítica de Louisa May 
Alcott, assim como a de outras romancistas populares do 
século xix, como Harriet Beecher Stowe, tem sido vigo-
rosamente contestada por críticas feministas como Nina 
Baym e Jane Tompkins, que questionaram as presunções 
patriarcais da história literária americana, ao mesmo 
tempo que edições cuidadosas dos contos sensaciona-
listas de Alcott, assim como de seus escritos satíricos, 
romances feministas e cartas, mostraram o quanto sua 
obra demanda atenção e análise sérias. Mulherzinhas tem 
sido assunto de muitas reavaliações e muitos debates crí-
ticos. Madelon Bedell, especialista em Alcott, descreveu 
Mulherzinhas como “o mito feminino americano”, uma 
história paradigmática sobre crescer sendo mulher. Diver-
sas americanistas, entre elas Ann Douglas, Sarah Elbert e 
Anne Rose, discutiram o romance como uma importante 
crítica feminista do movimento transcendentalista. Nina 
Auerbach interpreta Mulherzinhas como um romance so-
bre comunidades autossustentáveis de mulheres, enquan-
to Judith Fetterley vê o livro como a “guerra civil” pes-
soal de Alcott, dividida entre impulsos conflitantes sobre 
feminilidade e criatividade.

Ler Mulherzinhas no final do século xx é, portanto, 
se envolver com ideias contemporâneas acerca de auto-
ridade feminina, instituições críticas e o cânone literário 
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17introdução

americano, assim como ideias do século xix acerca do re-
lacionamento entre a cultura patriarcal e a cultura das 
mulheres. Tal qual Simone de Beauvoir, mas sem a mes-
ma ironia reflexiva, Louisa May Alcott sempre se consi-
derou uma filha obediente. Seu pai a elogiou em um sone-
to como sendo “a filha fiel do dever”, e a própria Louisa 
disse que sua maior ambição era ser “uma boa filha”, e 
não “uma grande escritora”. No entanto, de acordo com 
os padrões modernos, tal capitulação criativa à imagem 
do decoro feminino existente na cultura dominante é um 
sério defeito. Nas palavras da poeta feminista Adrienne 
Rich, a artista séria precisa lutar para se afastar das obri-
gações tradicionais internalizadas, pois “a filha obediente 
do pai só pode ser uma charlatã”.

Para algumas críticas feministas, o esforço que Alcott 
fez durante a vida toda para adequar sua imaginação tur-
bulenta ao moralismo de seu pai, ao comercialismo de 
seus editores e ao puritanismo da “cinzenta Concord” 
a impediu de atingir seu potencial literário. Para outras, 
Mulherzinhas em si é um dos melhores estudos que temos 
do dilema da filha literária: a tensão entre a obrigação 
feminina e a liberdade artística.

Louisa May Alcott sentia que tinha obrigações e li-
gações profundas tanto com o lado materno quanto com 
o lado paterno de sua linhagem. A segunda de quatro 
filhas (suas irmãs Anna, Elizabeth e May se tornaram 
Meg, Beth e Amy em Mulherzinhas), Louisa nasceu no 
33o aniversário do pai, no dia 29 de novembro de 1832, 
e sempre teve uma forte sensação tanto de rivalidade 
quanto de proximidade com ele. Amos Bronson Alcott 
era um dos videntes excêntricos do transcendentalismo 
americano, um visionário social, filósofo especulador e 
reformista educacional admirado e muitas vezes subsi-
diado por contemporâneos mais bem-sucedidos como 
Emerson e Hawthorne. De crença antimaterialista e in-
capaz de ganhar dinheiro, Bronson não tinha vergonha 

191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   17191121_penguin_miolo_mulherzinhas.indd   17 12/2/19   5:58 PM12/2/19   5:58 PM



mulherzinhas18

de aceitar ajuda financeira de amigos, sogros, filhas e 
esposa. Até mesmo Emerson o considerava um “arcanjo 
entediante” cuja “genialidade” irrealista e parasítica dava 
uma má reputação à genialidade. Para Louisa, ele sempre 
foi “o Platão moderno”, um intelectual admirado que ti-
nha seu lugar de direito “nesta famosa terra de Emerson, 
Hawthorne, Thoreau, Alcott & Cia.”, mas também um 
filósofo comicamente pouco prático que precisava de cui-
dados constantes e de manutenção enérgica por parte das 
mulheres. “Lembranças a Platão”, escreve Louisa ao final 
de uma típica carta para casa. “Ele não está precisando 
de meias novas? Suas roupas estão ficando sebentas?”

Ambos os pais achavam que a impetuosa e rabugenta 
Louisa, que parecia “atabalhoada” quase desde a primeira 
infância, havia saído à irascível e imaginativa mãe, Abba 
May Alcott, a adorada Marmee de Mulherzinhas. “A mãe 
e a filha fazem parte uma da outra e não podem permane-
cer separadas por muito tempo”, observou Bronson. Louisa 
dedicou muitos de seus livros à mãe, cuidou dela durante 
a doença que teve no fim da vida e disse para um corres-
pondente que seu maior feito fora tornar seus últimos anos 
felizes. Essa ligação e essa interdependência de uma vida 
inteira lembram as fronteiras emocionais pouco definidas 
que psicólogas feministas da atualidade como Nancy Cho-
dorow e Carol Gilligan consideram ser características do 
elo entre mãe e filha; além disso, nos Estados Unidos do 
século xix, os elos psíquicos formados entre mães e filhas 
eram reforçados por uma cultura feminina que a historia-
dora Carroll Smith-Rosenberg chamou de “mundo femini-
no do amor e do ritual”. No cerne desse mundo feminino 
havia “um relacionamento íntimo entre mãe e filha”; tanto 
mães quanto filhas expressavam “proximidade e depen-
dência emocional mútua”. No entanto, a devoção mútua 
de Abba e Louisa manteve a segunda presa a uma ética 
feminina de sacrifício — ela nunca foi capaz de se afastar 
da mãe e criar uma vida independente para si.
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No entanto, enquanto Abba constantemente dava 
amor, compaixão e encorajamento às aspirações literárias 
de Louisa, Bronson a colocava no papel de filha difícil 
da família e fazia tudo o que podia para domesticá-la e 
ensinar a ela o decoro e o autocontrole adequados para 
uma mulher de acordo com seus princípios educacionais. 
Podemos ter todo o sabor alegórico da luta entre os dois 
no episódio ocorrido durante a infância das irmãs que 
Madelon Bedell chama de “O drama da maçã”. Quando 
Louisa tinha dois anos e Anna, quatro, Bronson decidiu 
testar a obediência das filhas deixando maçãs proibidas 
num lugar onde elas certamente iam vê-las. A dócil Anna 
resistiu; a rebelde Louisa, declarando “Eu ter de comer”, 
devorou o fruto proibido. Nessa versão doméstica de Pa-
raíso perdido, Bronson era o Jeová e Louisa, a Eva: uma 
figura de autoridade patriarcal autoritária punindo a as-
sertividade feminina.

A imagem da maçã e da tentação feminina era central 
para a mitologia do Éden e da Queda pessoal da famí-
lia Alcott, na qual as mulheres, a sexualidade e os dese-
jos físicos significavam todos os obstáculos mundanos à 
transcendência masculina. Louisa, em tom de zombaria, 
chamava a comunidade utópica fracassada do pai, Fruit-
lands [Terra das frutas], de “Tombo da Maçã”; nos últi-
mos dias gelados de inverno da experiência, maçãs e água 
tinham sido os únicos alimentos da família. Mas comer 
maçãs também ficou associado na mente dela à criativida-
de e à sexualidade femininas, à escrita, ao conhecimento 
e à transgressão. Alcott chamava seus esboços de “maçãs 
verdes” e escrevia em seu sótão com “uma pilha de maçãs 
para comer” enquanto planejava histórias, um hábito que 
deu a Jo em Mulherzinhas. “Serei um pomo maduro e 
doce antes de morrer”, declarou ela em seu diário. Con-
forme Helena Michie afirma em The Flesh Made Word 
(1986): “Ao mesmo tempo que o desejo de Eva pela maçã 
representa a força descentralizadora do poder da mulher, 
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ele está profundamente relacionado à questão da autori-
dade e, por fim, da autoria”.

Bronson e Abba Alcott eram não apenas os dois mo-
delos de autoridade para Louisa, como também seus pri-
meiros modelos de autoria. Sua primeira lembrança era 
“brincar com os livros no escritório do meu pai — cons-
truir casas e pontes com os enormes dicionários e agendas, 
olhar figuras, fingir que lia e rabiscar em páginas em bran-
co sempre que encontrava uma pena ou um lápis”. As his-
tórias que Bronson contava para as filhas eram “abstratas 
e alegóricas”. Ele usava todas para ensinar uma lição mo-
ral, e seu texto preferido era O peregrino, de John Bunyan, 
o qual ele encorajava as meninas a encenar. Por outro lado, 
Abba contava histórias “altamente românticas” sobre “os 
dias de bruxaria” em Salem, dos quais seus ancestrais ha-
viam participado. Alcott sempre associaria seus escritos 
mais prazerosos à bruxaria; num livro de memórias, des-
creveu sua imaginação como “o caldeirão” no qual cada 
lembrança e experiência era jogada. A escrita feminina, no 
título de uma das peças que ela escreveu na adolescência, 
era a “maldição da bruxa”, um legado apaixonante que 
podia ser ao mesmo tempo mágico e perigoso.

Indo além dos parentes mais próximos, suas maiores 
influências literárias também refletiam tradições e estilos 
patriarcais e matriarcais. A jovem Louisa leu largamente 
escritoras americanas, inglesas e do resto da Europa: Ma-
dame de Staël, Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth, 
Fanny Burney, George Sand, George Eliot, Elizabeth Bar-
rett Browning, Charlotte Yonge, Fredrika Bremer, Lydia 
Maria Child, Harriet Beecher Stowe, Susan Warner, Gail 
Hamilton, Margaret Fuller e Harriet Prescott Spofford. 
Tanto ela quanto Abba leram avidamente a biografia de 
Charlotte Brontë escrita por Elizabeth Gaskell e se viam 
como uma versão americana da trágica família. “Queria 
saber se um dia serei famosa o suficiente para as pessoas 
quererem ler meus contos e meus problemas”, indagou-se 
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Alcott. “Não posso ser uma C. B., mas talvez ainda faça 
alguma coisinha.”

Mas sua principal reserva literária era a biblioteca do 
pai, onde devorou Plutarco, Dante, Shakespeare, Carlyle, 
Dickens, Byron, Scott e Goldsmith. Como passou a infân-
cia em Concord, Alcott também foi profundamente in-
fluenciada pelos grandes homens do círculo do pai: Emer-
son, Hawthorne, o ministro Theodore Parker e Thoreau. 
Emerson em particular, escreveu Alcott, era “o deus da 
minha idolatria”. Ela ficou extasiada ao ganhar de aniver-
sário do pai um retrato de Emerson e de ser convidada, 
quando era jovem, para seu grupo de discussão sobre o 
tema “genialidade”. Quando Bronson ficou impressiona-
do com o romance “metafísico” de Louisa, Moods, sua 
primeira reação foi exclamar: “Emerson precisa ver isto”.

Outro objeto masculino de adoração literária foi Goe-
the. Na adolescência, Alcott leu a Correspondência de 
Goethe com uma criança, cartas entre o sábio de cin-
quenta anos e uma adolescente que o idolatrava, Betti-
na von Arnim. Na troca erótica, porém não consumada, 
sentimentos incestuosos se misturam a imagens român-
ticas de devoção feminina a uma gigantesca genialidade 
masculina. O livro tinha enorme popularidade entre os 
intelectuais de Concord e Cambridge; Emerson achava 
que todas as jovens deveriam estudá-lo. Abba ficou aba-
lada com a frieza de Goethe, mas Louisa impressionou-
-se com a paixão de Bettina. Ao ler o livro, sentiu “na 
mesma hora um ardente desejo de ser uma Bettine [sic], 
fazendo do amigo do meu pai [Emerson] o meu Goethe. 
Por isso, escrevi cartas para ele, mas nunca mandei, ficava 
sentada numa cerejeira alta à meia-noite […] deixava flo-
res silvestres diante da porta do meu ‘mestre’ e cantava a 
canção de Mignon sob a janela num alemão muito ruim”. 
Quando Alcott tinha quinze anos, Emerson deu-lhe uma 
edição de Wilhelm Meister e, a partir desse dia, ela consi-
derou Goethe seu “principal ídolo”.
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No entanto, esses modelos de genialidade literária mas-
culina também inibiam e restringiam uma jovem escritora 
ambiciosa. Como Alcott escreveria mais tarde: “Haver tido 
o sr. Emerson como deus intelectual a vida toda é estar en-
volta por uma armadura de decoro”. Enquanto os deuses 
de Concord aparentemente escreviam com uma serena in-
diferença à necessidade financeira, Alcott considerou o es-
tímulo econômico o principal motivo que a levou a escrever 
profissionalmente. Na adolescência, ela fez uma promessa 
faustiana de salvar a família com seu sucesso: “Eu irei fazer 
algo um dia. Não importa o quê, lecionar, costurar, atuar, 
escrever, qualquer coisa para ajudar a família. Serei rica, fa-
mosa e feliz antes de morrer, esperem só!”. Conforme foi fi-
cando mais velha, o tema de Fausto passou a se tornar cada 
vez mais instigante à sua imaginação. Num romance não 
publicado, “The Long Love Chase” (1867), ela imaginou 
uma jovem que faz um pacto com o demônio para fugir de 
sua vida enfadonha e confinada. Num romance publicado 
mais tarde, A Modern Mephistopheles (1877), um jovem 
escritor barganha com o demônio para se tornar poeta fa-
moso. As duas histórias indicam sua culpa por ter negocia-
do sua feminilidade e sua arte em nome da conveniência 
financeira, para atingir o sucesso literário e comercial.

Louisa só tinha independência dos pais quando escre-
via. Sempre que podia tirar alguma folga de costurar, cui-
dar da casa, lecionar ou trabalhar como doméstica, caía 
num “vórtice” de criatividade extasiante durante o qual 
não sentia nem fome nem cansaço, “mas ficava perfeita-
mente feliz, parecendo não ter necessidades”. Escrever, 
para Alcott, era quase um estado de transe. “Quando uma 
história está em andamento”, disse ela para uma amiga, 
“eu moro dentro dela, vejo os personagens melhor do que 
as pessoas reais ao meu redor, ouço-os falar e fico muito 
interessada, surpresa ou irritada com suas ações, pois pa-
reço não poder comandá-los e conseguir apenas registrar 
suas experiências e ações.”
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Mas o vórtice também trazia emoções e fantasias per-
turbadoras sobre sexualidade, raiva, rebeldia e fuga. E, 
mesmo desconsiderando-se esses sentimentos proibidos, 
a desaprovação de Bronson da autoconsciência feminina 
como algo egoísta e narcisista entrava em conflito com a 
necessidade de Alcott de explorar seus próprios sentimen-
tos na qualidade de jovem mulher e escritora incipiente. 
Quando ela tinha dezessete anos, ele escreveu com de-
saprovação que, enquanto o diário de Anna era “sobre 
outras pessoas, o de Louisa é sobre ela mesma”. Durante 
muitos anos depois disso, Alcott escreveu em seu diário 
apenas de maneira intermitente, e sua dificuldade em ne-
gar o seu eu também surge em sua característica omissão 
da primeira pessoa, tanto em seu diário quanto nas falas 
de Jo em Mulherzinhas.

As ideias de Alcott sobre sexualidade, amor e casa-
mento eram conflitantes e ambivalentes. A morte de sua 
irmã Lizzie em 1858 e o fato de, no mesmo ano, sua con-
fidente Anna ter se casado com um vizinho, John Pratt, 
foram traumas paralelos. O casamento de Anna sinaliza-
va a perda de um arrimo fraterno. “Prefiro ser uma soltei-
rona livre e remar minha própria canoa”, escreveu Louisa 
em tom de desafio. Mais tarde, numa entrevista com a 
escritora Louise Chandler Moulton, ela comentou com 
franqueza pré-freudiana: “Estou quase certa de que tenho 
uma alma de homem colocada por alguma aberração da 
natureza num corpo de mulher […] pois, na vida, já me 
apaixonei por muitas meninas bonitas, mas nunca, nem 
um pouco, por um homem”. Muitos dos ensaios de Alcott 
exploraram as possibilidades da vida de solteira para as 
mulheres, ou de uma comunidade apoiadora de artistas e 
profissionais mulheres, e ela muitas vezes criticava os pro-
blemas ocorridos quando as pessoas casavam cedo: “Me-
tade da infelicidade desta época vem de casais incompatí-
veis tentando viver sua mentira legal, decorosamente, até 
o fim a qualquer custo”. No entanto, em outros contos e 
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romances, inclusive Mulherzinhas, Alcott tentou imaginar 
casamentos genuinamente igualitários, nos quais as mu-
lheres poderiam ser fortes, além de amorosas, e continuar 
a trabalhar e a criar. É impossível dizer se o fato de ela 
própria jamais ter se casado foi resultado de uma prefe-
rência sexual lésbica não realizada na cultura vitoriana ou 
de seu reconhecimento de que sua necessidade de indepen-
dência não poderia ser satisfeita nas oportunidades mari-
tais que lhe foram oferecidas.

Após uma década de aprendizado literário durante a 
qual ela constantemente publicou contos, poemas e en-
saios, ao mesmo tempo que se sustentava trabalhando 
como professora, costureira e até empregada doméstica, a 
vida de escritora profissional de Alcott de fato começou 
quando ela completou trinta anos. Em 1862, ela tomou a 
ousada decisão de trabalhar como enfermeira voluntária 
num hospital do Exército em Washington durante a Guer-
ra Civil. “Quero novas experiências e sem dúvida irei tê-
-las se for”. Embora seu serviço tenha durado apenas seis 
semanas antes de Alcott pegar febre tifoide, a experiência 
foi sua primeira separação real da família e deu-lhe a chan-
ce de se testar emocional e fisicamente sem a proteção de 
Abba ou a vigilância de Bronson. A enfermagem também 
deu a Alcott material para seu primeiro livro de sucesso, 
Hospital Sketches (1863), que combinava humor e indig-
nação dickensianos com uma trama séria e bem amarrada.

Durante os anos seguintes, ela finalmente pôde parar de 
fazer outros trabalhos e escrever em tempo integral, desen-
volvendo suas habilidades literárias em diversos gêneros. 
Numa época em que escritoras inglesas como as Brontë e 
George Eliot ocultavam a identidade usando pseudônimos 
masculinos, Alcott poderia ter feito o mesmo. Mas ela a 
princípio seguiu o modelo americano de pseudônimos hi-
perfemininos, assinando suas obras como “Flora Fairfield”, 
depois com nomes irônicos que expressavam seu descon-
forto com o papel de intelectual ou ativista mulher, como 
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Minerva Moody, Oranthy Bluggage ou Tribulation Peri-
winkle, a enfermeira de Hospital Sketches.

No entanto, em meados da década de 1860, Alcott 
secretamente publicou diversos contos de horror sensa-
cionalistas sob o pseudônimo sexualmente ambíguo A. 
M. Barnard. Esses contos lhe deram a oportunidade de 
soltar a imaginação em histórias sobre sedução, incesto, 
adultério, disfarce e vingança violenta. “Acho que minha 
inclinação natural é para o sensacionalismo”, contou ela 
a uma amiga de Concord. “Eu me dou ao luxo de ter fan-
tasias deliciosas e gostaria de ter a ousadia de escrevê-las 
em minhas páginas e mostrá-las ao público.” “Behind the 
Mask”, que Alcott escreveu em agosto de 1866, é o mais 
importante e sugestivo desses contos sensacionalistas. É a 
história de Jean Muir, uma atriz de meia-idade desiludida 
e amarga que consegue se passar por uma jovem precep-
tora vitimizada, engana todos os membros da família e 
finalmente obtém um marido rico, e parece uma represen-
tação metafórica da vida dupla da própria Alcott como fi-
lha obediente e fantasista rebelde. O conto pode ser visto 
como uma reflexão narrativa sobre as possibilidades de 
subversão feminista da cultura patriarcal, sobre as manei-
ras de mulheres se expressarem ou, pelo menos, do poder 
que adquirem quando desempenham papéis. Alcott suge-
re que, se estão presas em roteiros femininos de infantili-
dade e vitimização, as mulheres podem desmascarar esses 
papéis ao exagerar deliberadamente na atuação.

Em setembro de 1867, Thomas Niles, sócio de uma 
empresa de empreendedores chamada Roberts Brothers, 
de Boston, pediu que Alcott escrevesse para eles uma 
“história para meninas” e, em fevereiro de 1868, Bronson 
Alcott, que queria que a Roberts Brothers publicasse seu 
livro de ensaios transcendentais, repetiu o pedido: “Eles 
querem um livro de duzentas páginas ou mais, como você 
quiser. Sr. Niles, o sócio literário, falou com admiração 
de sua habilidade literária, elogiando sua fama crescen-
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te e suas perspectivas. Ele obviamente deseja se tornar 
seu editor e meu”. Louisa hesitou a princípio: “Estou me 
esforçando, embora esse tipo de coisa não seja divertido 
para mim. Jamais gostei de meninas nem conheci muitas, 
com exceção das minhas irmãs. Nossas peças e experiên-
cias esquisitas talvez sejam interessantes, mas eu duvido”.

O que era uma “história para meninas”? Essencial-
mente moralizador, o gênero havia sido pensado para 
criar uma ponte entre a sala de aula e a sala de estar e 
para recomendar docilidade, casamento e obediência 
em vez de autonomia e aventura. Escrever para meninas 
também conferia obrigações morais aos autores. “A lite-
ratura para meninas deve ajudar a formar as mulheres”, 
escreveu um crítico do século xix, Edward Salmon. “Se, 
ao escolher os livros que os meninos lerão, é necessário 
lembrar que estamos escolhendo o alimento mental dos 
futuros chefes da raça humana, é igualmente importante 
não esquecer que, ao escolher livros para meninas, esta-
mos escolhendo o alimento mental das futuras esposas e 
mães dessa raça.”

Outro tipo de modelo literário eram os imensamen-
te populares romances domésticos escritos por mulheres, 
para mulheres e sobre mulheres, tais como The Wide, 
Wide World (1850), de Susan Warner, e The Heir of Red-
clyffe (1853), de Charlotte Yonge. Em meados do século 
xix, a ficção feminina americana, muitas vezes descrita 
como “sentimental”, oferecia uma crítica matriarcal de 
instituições patriarcais que iam da escravidão ao cris-
tianismo e pregavam o sofrimento e a resignação às mu-
lheres: “Embora tenhamos de sofrer, não devemos nos 
rebelar”. As tramas em geral continham ternura, uma in-
tensa sensação de irmandade e uma visão sacramental da 
maternidade. Temática e estilisticamente, o romance mo-
derno enfatizava imagens de uma cultura feminina edê-
nica. Profissionalmente, as romancistas domésticas — as 
“mulheres escrevinhadoras”, como disse Hawthorne em 
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seu famoso ataque — viviam um intenso conflito entre 
suas ambições artísticas públicas e seus papéis femininos 
privados. Elas não se viam como gênios ou sequer artis-
tas; em vez disso, como mostrou Nina Baym em Women’s 
Fiction, justificavam o ato de escrever através da neces-
sidade financeira e da urgência espiritual e “de maneira 
deliberada e orgulhosa negavam ser membros de uma fra-
ternidade artística”.

As mulheres escrevinhadoras também podem ser vis-
tas como solteironas literárias, Aracnes americanas. Em 
The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert e Susan 
Gubar também descrevem a longeva tradição mítica que 
“associa mulheres virgens — tecelãs, ou solteironas — 
com aranhas que fazem teias”.* A identificação de escri-
toras americanas com a aranha como Musa é frequente 
durante o período posterior à Guerra Civil, em textos 
como “Aracne”, de Rose Terry Cooke:

Pobre irmã do clã das tecelãs!
Eu também tiro de dentro do peito
Minha vida diária, minha espera vã,
Meu lar, meu prazer e meu leito.

Alcott também muitas vezes se descrevia como alguém 
que “tecia histórias como uma aranha” ou “como uma 
aranha, tecendo com o cérebro por dinheiro”. Na infância, 
ela tinha uma “curiosa empatia” com aranhas, frequen-
tando um lugar que, quando menina, batizou de “Ara-
nhalândia” e até fazendo funerais elaborados para espé-
cimes falecidos. No entanto, por mais que Alcott houvesse 

* A palavra em inglês para solteirona usada aqui, “spinster”, 
vem do verbo “to spin”, tecer, e originalmente se referia a mulhe-
res tecelãs. Assim, em inglês, existe a associação entre a tecelã e 
a solteirona. Showalter (assim como Gilbert e Gubar) estende a 
associação a aranhas que tecem suas teias. (n. t.)
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internalizado o papel de solteirona solitária, cujo cérebro 
e corpo gera palavras em vez de bebês, quando começou 
a escrever seu romance autobiográfico ela não se rendeu 
à autocomiseração, ao sentimentalismo lacrimoso e à reli-
giosidade lúgubre que caracterizava tantos escritos femini-
nos do período. Sua admiração pelos romances de Dickens 
a ajudou a ver o lado cômico de seus personagens. Além 
disso, seu carinho pela maneira de falar dos americanos a 
fez se aproximar mais da mordacidade de Caroline Kirk-
land ou Gail Hamilton do que da linguagem melancólica 
de Susan Warner ou Charlotte Yonge. Por ter acabado de 
voltar da “lentidão” da Inglaterra, onde, escreveu ela em 
suas cartas para casa, tudo era “não ianque”, organizado 
e sisudo, Alcott estava ainda mais consciente de sua terra 
natal, onde “até as vacas […] parecem rápidas.” Ela deu a 
seus personagens, em especial a Jo, o sotaque característico 
das meninas americanas.

Louisa havia muito planejava escrever um romance, 
possivelmente satírico, sobre as visões de Bronson e as 
provações da família Alcott, cujos possíveis títulos seriam 
“A família comovente”, “O custo de uma ideia” ou “Os 
tristonhos”. Mas, quando começou a trabalhar, desistiu 
desse plano e desviou sua atenção das experimentações 
de Bronson para si própria e as irmãs, mandando o “sr. 
March” para a Guerra Civil e começando com o Natal 
das irmãs e da mãe.

Em junho, ela enviou para Niles os doze primeiros 
capítulos, que ambos acharam enfadonhos. “Mas estou 
trabalhando duro e pretendo fazer a experiência, pois há 
uma grande necessidade de livros vivazes e simples para 
meninas, e talvez eu possa supri-la.” Sua ideia era mostrar 
um ano na vida das irmãs e, ao planejar a estrutura narra-
tiva de Mulherzinhas, Alcott incorporou tanto tradições 
patriarcais quanto matriarcais: a alegoria de O peregrino 
e o melodrama teatral de A maldição da bruxa. Ela que-
ria que os leitores percebessem que usara Bunyan como 
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modelo e decidira que, no lugar de um prefácio, usaria 
uma epígrafe baseada em A peregrina, continuação de O 
peregrino para “dar uma ideia do projeto da história”. 
Mas Alcott também queria revisar Bunyan para explo-
rar a experiência feminina. A alegoria de Bunyan trata 
principalmente da peregrinação masculina; sua Cristiana 
tem quatro filhos “para lhes dizer/ Por que é o destino 
dos homens se tornar peregrinos”. Alcott, no entanto, 
transforma o peregrino de sua epígrafe numa mulher cujo 
exemplo ensinará “jovens donzelas” e “moças incertas” a 
seguir a Deus.

Referências a O peregrino estruturam a história na 
Parte i, a começar pelo primeiro capítulo, “Brincando de 
peregrinas”, no qual Marmee anuncia o tema do progres-
so feminino até o paraíso da bondade: “Nossos fardos 
estão aqui, a estrada está à nossa frente, e nosso anseio 
pela bondade e pela felicidade é o que nos leva a passar 
por muitos problemas e erros até chegar à paz que é a 
verdadeira Cidade Celestial”. As irmãs March ganham de 
Natal edições do livrinho de Bunyan (e não do Novo Tes-
tamento, como alguns críticos pensaram) e saem em sua 
expedição, com os guias na mão, discutindo seus fardos 
enquanto Beth encontra o Palácio Belo na mansão do sr. 
Laurence, Amy passa pelo Vale da Humilhação na esco-
la, Jo encontra o monstro Apoliom quando permite que 
sua raiva de Amy se transforme em ressentimento e Meg 
é tentada pela Feira das Vaidades durante uma visita à 
família Moffat, que é rica.

Em meados de julho, Alcott já havia escrito mais dez 
capítulos, terminando o manuscrito com a reunião da 
família no Natal, quando o sr. March volta da guerra. 
Beth conta que vinha lendo que “depois de muitas afli-
ções, Cristão e Esperançoso chegaram a um campo verde 
e aprazível, onde os lírios brotavam o ano inteiro, e lá, 
descansaram felizes, como nós estamos fazendo agora, 
antes de completar sua jornada”. Mas Niles não ficou sa-
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tisfeito. “Eu não sei se não seria melhor acrescentar mais 
um capítulo a Mulherzinhas”, escreveu ele para Alcott. 
“Já li tudo e tenho certeza de que vai ser ‘na mosca’, o 
que significa que acho que vai vender. Seria bem possível 
acrescentar um capítulo, no qual talvez se pudesse fazer 
insinuações sobre algo no futuro.” Afinal, Alcott escre-
veu o capítulo 23, sobre o noivado de Meg, terminando 
com a promessa de que mais estava por vir e enfatizando 
a metáfora dramática que, com O peregrino, formou a 
estrutura do livro: “Com elas assim reunidas, fechamos 
a cortina sobre Meg, Jo, Beth e Amy. Se ela se abrirá de 
novo, isso dependerá da recepção dada ao primeiro ato 
deste drama doméstico chamado Mulherzinhas”. Quan-
do as provas chegaram no final de agosto, Niles ficou 
entusiasmado e Alcott achou sua própria obra “nem um 
pouco sensacional, mas simples e verdadeira, pois nós de 
fato vivemos a maior parte dela”.

Apesar do que disse do livro, o realismo de Alcott 
nunca foi simplista; ela encontrou diversas maneiras ino-
vadoras de representar as tensões e os conflitos na vida de 
seus personagens. Enquanto o drama de O peregrino usa 
a alegoria moral preferida de Bronson Alcott para ensinar 
o autocontrole feminino, o melodrama de A maldição da 
bruxa, como Karen Halttunen sugeriu, permite “expres-
sar-se com paixão”. Na peça, Jo pode se vestir de homem, 
cortejar a irmã, expressar raiva, planejar um assassinato 
e fazer bruxarias impunemente. No entanto, na medida 
em que Alcott sempre considerou a imaginação feminina 
como sendo “a maldição da bruxa”, a peça sugere o para-
doxo frustrante dos impulsos criativos de Jo na sociedade 
da Nova Inglaterra após os julgamentos das supostas bru-
xas de Salem.

Além de equilibrar o romance entre as atrações da pe-
regrinação moral e as tentações da bruxaria rebelde, Al-
cott incorporou diversas formas literárias nas duas partes 
do livro, fazendo grande uso imaginativo de seus próprios 
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escritos de juventude, incluindo contos, peças, poemas, 
cartas e até jornais. O capítulo intitulado “O clube e o 
correio”, no qual as quatro irmãs March assumem as 
identidades dos quatro membros homens do Clube Pick-
wick, de Dickens, é outra revisão feminista de um mode-
lo literário masculino. Embora tenham assumido nomes 
de homens, Meg e Amy insistem que aquele é um “clube 
de senhoras” e resistem a admitir Laurie. Jo, no entan-
to, insiste que Laurie “dará um tom” ao jornal, “nos im-
pedindo de ser sentimentais”. Jo até refaz suas próprias 
obras imitando o tom masculino de Laurie. No entanto, 
o sentimentalismo vitoriano do qual o livro é acusado por 
aqueles que nunca o leram é desmentido pela naturalida-
de, pelo humor e pela sobriedade de Alcott, mesmo nas 
cenas de morte. Quando Pip, o canário de Beth, morre 
por negligência, por exemplo, e Amy propõe ressuscitá-
-lo no fogão, Beth retruca: “Ele morreu de fome, não vai 
ser assado além de tudo”. A descrição da morte do bebê 
dos Hummel (“soltou um gritinho, tremeu e depois ficou 
imóvel”) é igualmente direta. A experiência de Alcott na 
guerra deu-lhe uma autoridade para escrever sobre a mor-
te que tornava o sentimentalismo improvável.

Mulherzinhas foi publicado no dia 1o de outubro de 
1868 e fez enorme sucesso, ofuscando por completo a pu-
blicação simultânea de Tablets, de Bronson. No final de 
outubro, a primeira edição de 2 mil exemplares já estava 
esgotada, e Niles escreveu a Alcott pedindo “correções 
para tirar nova edição de Mulherzinhas”, notando que 
alguns bibliotecários de escolas dominicais haviam recla-
mado da peça encenada no Natal. “Na minha opinião”, 
escreveu ele, “talvez seja a melhor parte do livro inteiro. 
Por que as pessoas precisam ser tão perfeitas?”

Alcott não cedeu à sugestão de substituir a peça do 
Natal por outra coisa, mas imediatamente começou uma 
continuação, escrevendo “que nem um motor a vapor”, ao 
ritmo de um capítulo por dia. “Não gosto de continuações 
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e não acho que o número dois vai ser tão popular quanto o 
número um”, escreveu ela para o tio, “mas os editores são 
muito perwersos e não permitem que os autores façam o 
que querem, de modo que minhas mulherzinhas precisam 
crescer e se casar de maneira muito enfadonha.” Alcott fi-
cava irritada quando meninas lhe escreviam para perguntar 
“com quem as mulherzinhas iam casar, como se esse fosse 
o único objetivo da vida de uma mulher”. A princípio, Al-
cott resistiu às pressões pelo enredo-padrão de casamento: 
“Eu não vou casar Jo com Laurie para agradar ninguém”. 
Mas ela logo viu as possibilidades ficcionais de criar um 
tipo diferente de casamento para Jo. “Jo deveria ter conti-
nuado a ser uma literata solteirona”, escreveu Alcott para 
seu amigo Alf Whitman, “mas tantas jovens entusiasmadas 
me escreveram exigindo clamorosamente que ela se casasse 
com Laurie ou com alguém que não ousei recusar e, por 
teimosia, arrumei um marido engraçado para ela. Imagino 
que uma chuva de ira será derramada sobre minha cabe-
ça, mas a perspectiva me agrada bastante”. Para Niles, ela 
sugeriu ironicamente que a continuação recebesse o título 
de “Mulherzinhas: Segundo ato”, “Deixando o ninho: A 
continuação de Mulherzinhas” ou “As marchas nupciais 
dos March”, porque havia “muitos casais sendo formados”. 
Alcott concluiu o romance com um capítulo intitulado “A 
época da colheita”, no qual o aniversário de sessenta anos 
de Marmee é celebrado por suas filhas adultas e por seus 
netos. Assim, a história se estende por um período de vinte 
anos, levando Jo dos quinze aos 35.

Além de sucumbir à formação de casais requisitada, 
Alcott fez outras concessões a seus editores. Na Parte ii, 
os desenhos de sua irmã May para a primeira edição, 
que haviam em geral sido considerados amadores pelos 
críticos, foram substituídos por ilustrações do conhecido 
artista americano Hammatt Billings, que também havia 
ilustrado obras de Alfred Tennyson e John Keats. Embora 
a princípio tenha desenhado Laurie como “um menininho 
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raquítico” e depois como “uma ovelhinha […] parecendo 
ilustração de caixa de chapéu”, Billings afinal provou-se 
disposto a seguir as instruções dela.

Apesar dos receios da autora em relação a uma conti-
nuação, 13 mil exemplares da Parte ii tinham sido vendidos 
um mês após sua publicação, no dia 14 de abril de 1869. 
No final do ano, Louisa havia ganhado 8,5 mil dólares em 
royalties e a sorte da família tinha mudado. Até Bronson 
aceitou com tranquilidade a súbita fama da filha e come-
çou a gostar de ser apresentado como “O pai das mulher-
zinhas”. “Aonde quer que eu vá, estou sendo puxado pela 
carruagem da glória dela.” Em 1870, Alcott reconheceu 
que seus tempos difíceis de escritora haviam terminado. Os 
editores clamavam por qualquer obra inédita sua e, na pri-
meira metade da década de 1870, ela atendeu a seus pedi-
dos e ao dos leitores com um fluxo constante de romances 
e contos, entre eles An Old-Fashioned Girl (1870), Little 
Men (1871), Work (1873), “Transcendental Wild Oats” 
(1873), Eight Cousins (1875) e Rose in Bloom (1876).

Mas Alcott também reclamava de que o sucesso de 
Mulherzinhas a restringia a um estilo e um assunto espe-
cíficos. Em 1877, ela publicou A Modern Mephistopheles 
anonimamente, como parte da No Name Series da Ro-
berts Brothers; em 1879, começou a escrever Diana and 
Persis, um romance adulto sobre duas artistas mulheres 
baseado na carreira de pintora de sua irmã May na Eu-
ropa e em seu casamento não convencional com um mú-
sico e homem de negócios suíço muito mais novo. No ro-
mance, Alcott expressou sua opinião sobre a combinação 
de amor e arte: “Acredito que uma mulher pode e deve 
ter ambos se tiver a capacidade e a coragem de obtê-los. 
Um homem espera isso e o alcança; por que a vida de 
uma mulher não deveria ser tão completa e livre quanto a 
dele?”. Mas a morte de May, no parto, em 1879, pôs um 
fim à exploração dos novos territórios ficcionais por parte 
de Alcott. “Vou tentar fazer algo diferente dos outros, se 
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possível”, escreveu ela para a editora de uma revista in-
fantil, Mary Mapes Dodge, referindo-se a um novo con-
to, “mas as crianças insistem no estilo de Mulherzinhas”. 
Em 1881, após ter comprado os direitos de seu primeiro 
romance, o malsucedido Moods, Alcott reescreveu o final 
para encaixá-lo nas ideias da classe média sobre a moral.

Nessa época, Alcott aparentemente também cedeu aos 
pedidos de seus editores por um texto mais formal e sen-
timentalista de Mulherzinhas. Em 1880, uma nova edição 
com quase duzentas ilustrações do famoso artista Frank 
T. Merrill foi publicada, incluindo inúmeras mudanças no 
texto. Erros de ortografia e de francês foram corrigidos, e 
o vigoroso uso de gírias, coloquialismos e regionalismos 
foi substituído por uma prosa mais delicada, refinada e 
“feminina”. Jo chama o sr. March de “pai” em vez de 
“papai”, fala “trabalhar” em vez de “dar duro”, “dobra-
das” em vez de “amassadas”, “maneira” em vez de “jei-
to”, “irritar” em vez de “azucrinar” e “muito” em vez 
de “um monte”. Alcott também mudou diversas expres-
sões regionais da Nova Inglaterra para se adequar à ideia 
que seu editor tinha de um best-seller nacional apropria-
do para as bibliotecas das escolas dominicais; “delicada 
como uma rosa” se tornou “tão delicada quanto puder”, 
por exemplo, e “invenções” se tornou “manias”. Referên-
cias literárias foram simplificadas para o público em ge-
ral, e a menção a “Garrick comprando luvas da grisette” 
no capítulo 26 foi trocada para “Romeu e Julieta”.

Mudanças mais significativas ocorreram nas des-
crições de dois personagens importantes. Enquanto a 
Marmee original era uma “uma senhora corpulenta e 
maternal com um ar de praticidade que era realmente de-
licioso”, explicitamente não “uma pessoa particularmen-
te bonita”, na edição de 1880 esses detalhes desaparecem, 
e Marmee se torna muito mais refinada, chique e idea-
lizada: “alta” em vez de “corpulenta”, “Não vestida de 
maneira elegante, mas de aparência nobre”.
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