
 

 

O #BibliotecaIndica desta semana faz uma referência a Dona Leopoldina de Bragança e Bourbon, 

filha de Dom Pedro II com a esposa Teresa Cristina. Foi uma princesa brasileira e depois, duquesa 

germânica conhecida por sua proximidade com a Princesa Isabel e por ser pretendente ao trono, em 

disputa com a irmã. 

 

Leopoldina deixou de ser princesa brasileira após casar-se com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-

Gota, príncipe alemão que a levou para a Europa como Duquesa de Saxe, o que a fez renunciar os 

títulos americanos. Ela era a segunda na linha de sucessão de D. Pedro, num cenário em que as 

filhas do imperador não tinham herdeiros homens. 

 

Ela nasceu em 13 de julho de 1847, no Palácio de São Cristóvão, sendo neta de dois importantes 

imperadores. Recebeu o nome em homenagem à avó, rainha de origem austríaca. Filha do monarca 

ilustrado brasileiro, ela começou a ter aulas desde bem cedo, no objetivo de, assim como as irmãs, 

ser uma mulher culta e independente. Então, passou a ser instruída pela Condessa de Barral, amante 

de Pedro II. 

 

Assim como o pai, ela recebeu instrução de diversos professores qualificados, num sistema de 

educação particular fortemente vigiado pelo imperador, que se preocupava com a cultura da família. 

Passava quase o dia inteiro estudando, em seis dos sete dias da semana. Altamente controlada, ela 

só recebia visitas nos domingos, dias também reservados para festividades e cerimônias. 

 

Ela, então, ficou versada nas mais diversas línguas e áreas do conhecimento, como álgebra, 

astronomia, desenho, filosofia, mineralogia, botânica, música e muitas outras. Na adolescência, já 

falava os principais idiomas da Europa, possibilitando uma série de influências da nobreza. 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/desencanto-frieza-e-traicoes-o-inerente-casamento-de-dom-pedro-ii-e-teresa-cristina.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-1-ano-do-incendio-no-museu-nacional-o-que-sobreviveu.phtml


Casou-se em 1864 com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota e passou a morar no Rio de Janeiro, 

numa residência pública onde a princesa teve seus filhos. O local, conhecido como Palácio 

Leopoldina, era vizinha ao Palácio do pai, na Quinta da Boa Vista. Em 1866, deu à luz a Pedro 

Augusto, reconhecidamente favorito do Imperador, que sofria com transtornos psicológicos que o 

levaram a ser internado na Europa. 

 

Leopoldina passou a viver dividida entre a Europa e o Brasil, sempre retornando ao Rio de Janeiro 

para ter seus filhos, como estabelecia o acordo de seu matrimônio. Somente com seu último filho, 

Luís Gastão, que ela e o marido decidiram não retornar, cansados dessa dinâmica exaustiva. Faleceu 

em 07 de fevereiro de 1871 em Viena (Áustria) aos 23 anos de febre tifóide.  

 

Quer saber mais sobre a sua história: 

 

Acesse: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/leopoldina-de-braganca-filha-

de-dom-pedro-ii-que-deu-origem-disputa-pelo-trono.phtml 

 

E, assista ao documentário:  

 

Mulheres na história #45: Leopoldina de Bragança, a segunda filha de D. Pedro II. 

 

 
 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ANvgzAU02zM>. 

 

#Fiqueemcasa #usemáscara #vaipassar 
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