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EDIÇÕES DE ROCAMBOLE DE PONSON DU TERRAIL EM BELÉM 

Débora Borges (UFPA) 

Ponson du Terrail foi um célebre escritor do século XIX, nasceu em 08 de Julho 

de 1828, na cidade de Montmaur e morreu no dia 10 de Janeiro de 1871, na cidade de 

Bordeaux. Ficou famoso por uma série de romances denominada Rocambole, que conta 

a história de um herói vilão que não mede esforços para atingir seus objetivos. Quando 

criança, Rocambole foi abandonado e criado por um homem que o levou para o 

“caminho do mal” e passa a ser um herói canalha. Os romances da série foram 

primeiramente publicados em folhetins na França no período compreendido entre 1857-

1871 e se tornaram um sucesso entre o publico leitor. Posteriormente, foram publicados 

em formato livro e traduzidos para várias línguas, entre elas, o português. Algumas das 

traduções para a língua portuguesa foram enviadas para o Grêmio Literário Português 

do Pará. Tendo isto em vista, este trabalho tem como objetivo discutir quem foram os 

editores e tradutores das edições da série de romances Rocambole do escritor francês 

Ponson du Terrail que constam no acervo do Grêmio no Pará. 

O primeiro gabinete de leitura que surgiu em 1867 na província do Pará foi 

denominado “Grêmio Literário Português”. Sua biblioteca, de caráter associativo, foi 

criada com o objetivo de agregar os portugueses que emigravam para o Brasil após a 

independência. A maior parte desses emigrantes era de origem humilde e traziam suas 

esposas e filhos ao país apenas depois de terem se fixado. Foi pensando nessa 

comunidade de imigrantes lusos, nos costumes e na saudade da pátria por eles 

compartilhados, que foi fundado Grêmio Literário Português. 

O Grêmio literário de Belém possui uma quantidade significativa da série de 

romances Rocambole e os dados bibliográficos das obras nos permitem inferir como 

funcionava o mercado livreiro da época, como por exemplo, quem cuidava das 

traduções das obras? Quem editava os livros? As tipografias e editoras eram as mesmas 

coisas? O objetivo desse trabalho é entender quem foram os divulgadores do romance 

Rocambole de Ponson du Terrail aqui em Belém do Pará. Que editores eram esses? 

Portugueses? Franceses? Brasileiros? Quem eram os tradutores dos romances de du 

Terrail? Daremos um resposta por meio deste trabalho, informando quem foram esses 

homens e empresas que trabalharam na série de romances de du Terrail que constam no 

Grêmio de Belém.  
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Editores de rocambole no grêmio de Belém 

 A palavra editor tem como conceito aquele que tem como função cuidar e 

multiplicar as cópias dos manuscritos originais dos autores; porém, sabemos que a 

função do editor vai bem além disso, pois, segundo Chartier, os editores modificavam 

as obras de acordo com quem eles acreditavam serem seus possíveis leitores: “As 

próprias estruturas dos livros são dirigidas pelo modo de leitura que os editores pensam 

ser o da clientela almejada” (CHARTIER, 1994, p. 20) 

 A importância que o editor tem na composição e origem dos livros é algo 

inquestionável. Robert Darton, em sua obra O beijo de Lamourette, edição de 1990, 

aponta o circuito de produção e circulação de um livro, onde nele o editor está no topo 

junto com o autor. Esse circuito vai do autor ao editor, ao impressor, ao distribuidor, ao 

vendedor e chega ao leitor. O importante é notar como o editor está no mesmo nível que 

o autor da obra.  

 Todas os exemplares da série Rocambole de du Terrail que constam no acervo do 

Grêmio foram traduzidos e editados em Portugal, a maioria deles na cidade de Lisboa e 

alguns na cidade do Porto, assim sendo, todas as editoras que constam nas folhas de 

rosto da série de du Terrail no Grêmio são portuguesas, que são: Escriptorio da 

Empresa, J.E da Cruz Coutinho-Editor, João Romano Torres & C, Livraria 

Internacional de Hernesto Chardron, Tipografia Popular e por fim Typographia 

Lisbonense. 

 A maioria dessas editoras produziam edições populares, como por exemplo, a 

editora Escriptório da Empresa que publicou quase metade das obras de du Terrail que 

constam no Grêmio. A editora era localizada na Rua do Carvalho, nº 13, em Lisboa. 

Segundo assinala Valéria Augusti (2013) A editora Escriptório da Empresa possuía 

coleções populares como “Biblioteca Alexandre Dumas”, “Bibliotheca dos Dous 

Mundos”. Também trabalhou com “Os Dramas de Pariz” que correspondem à coleção 

da série de romances Rocambole e publicou todos os dez volumes do romance As 

misérias de Londres, como também os seis volumes do romance O testamento do Grão 

de sal, ambos presentes ainda hoje no Grêmio de Belém. 

 A editora João Romano Torres & C publicou apenas 6% dos romances de du 

Terrail que constam no Grêmio, quais sejam: O segredo de uma Louca volume 1 e 2. 

Esse romance, na verdade, tem como título original Les Chevaliers du Clair de lune, 
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que tem como versão portuguesa Os cavaleiros do Luar. Entre todos os romances de 

Ponson du Terrail essa obra foi a que apresentou maior mudança quanto à tradução do 

título.  

 Segundo Nuno Miguel Ribeiro de Medeiros no artigo denominado João Romano 

Torres e Cia: hermenêutica social de uma editora1, João Romano Torres nasceu em 

Lisboa em 1855, era filho de Lucas Evangelista Torres que se dedicava ao trabalho de 

tipografias e edições, fundando, em 1872, a casa tipográfica e editorial Lucas & Filho. 

Com a chegada do outro filho no empreendimento, Carlos Bregante Torres, o nome da 

editora ficou denominado João Romano Torres & C. Essa editora publicou obras de 

autores muito conhecidos como “Eugene Sue, Alexandre Dumas, Eugene Scribe, 

Ducray Duminil, Felix Pyat, Manuel Fernandez y Gonzalez, Enrique Perez Escrich, 

Ramon de Luna, Ponson du Terrail e outros”, como afirma Medeiros (2013)  

 Outra divulgadora dos romances de du Terral é a editora Livraria Internacional de 

Hernesto Chardron também conhecida como Livraria Lello e Irmão. Na cidade do Porto 

essa editora se localiza no Largo dos Clerigos, nº 96 e 98. Tendo também uma filial em 

Braga, localizada no Largo de S. Francisco, nº 4, administrada por Eugenio Chardon. 

Chardron se tornou um grande editor publicando obras de Camilo Castelo Branco. Ela 

foi fundada no ano de 1869 e em 1891 a editora adquiriu o fundo de três casas livreiras 

do Porto, como Francisco Gomes da Fonseca, Paulo Podestá e A. R. da Cruz Coutinho, 

essa última publicou 2 obras (7%) da série de romances Rocambole, que são os volumes 

1 e 2 de Volta e fim de Rocambole, que, na verdade, trata-se de uma obra do escritor 

francês Constantin Gueròult e de Ponson du Terrail. 

 A Livraria Internacional de Hernesto Chardron editou 6% dos romances da série 

Rocambole que são os volumes 1 e 2 de A corda do enforcado, último título do autor 

antes de sua morte.  

 A penúltima editora que está presente nos exemplares de du Terrail da série 

Rocambole é a Tipographia Popular que como o próprio nome sugere produzia obras a 

baixo custo para atingir a classe menos abastada da sociedade, como sugere Mollier. 

[...] Em realizar pequenas obras a bom preço, com impressão 
medíocre e cujo material permitisse [a], a priori, esperar atingir 
camadas ou categorias sociais que antes não haviam considerado o 
livro como um elemento passível de mobiliar o espaço doméstico. 
(MOLLIER, 2008, p.24). 

                                                             
1 Disponível em: 
<http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2193/1/Jo%C3%A3o%20Romano%20Torres%20e%20Cia.p
df>. Acesso em 23 de Junho de 2015. 
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 O Romance O capitão Coquelicot foi editado pela Typographia Popular que, 

provavelmente, também fez a impressão do romance, uma vez que não se sabe onde foi 

impressa, pois não consta a folha de rosto. Isso nos leva a crer que provavelmente a 

folha de rosto dessa obra pode ter sido perdida com os empréstimos constantes, com o 

manejo dos pesquisadores ou até mesmo em reformas e higienizações das obras do 

acervo. 

 A última editora que consta nas obras de du Terrail é a Typographia Lisbonense 

que editou 28% da série de romances Rocambole do Grêmio, que são: A corda do 

enforcado, do ano de 1872, volumes 1, 2, 3 de As últimas proezas de Rocambole e os 

volumes 1, 2, 3 de As proezas de Rocambole. Essa tipografia editou obras de escritores 

muito famosos como Camilo Castelo Branco, Balzac, Alexandre Dumas, Paul Féval e 

outros. Seu endereço era no Largo de Abegoaria, nº 8 e 9 em Lisboa.  

 Entre as editoras que trabalharam nas obras de du Terrail no Grêmio duas delas 

são tipografias. Isso tornava as obras mais baratas, uma vez que provavelmente essas 

tipografias não pagavam direitos autorais aos escritores franceses.  

A maioria dos romances do escritor du Terrail eram coleções baratas, a obra que 

possui o maior número de volumes, que é As misérias de Londres, é uma edição de 

bolso, com poucas gravuras, tendo de comprimento 20 centímetros, como mostra a 

figura 01. 

Fig. 1: Capa de As misérias de Londres. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os exemplares apresentam apenas no início dos volumes uma ilustração em 

preto e branco. Provavelmente boa parte das capas dos romances já são resultados de 

reformas, ou seja, não são capas originais. Essas obras de baixo custo chegaram de 

Portugal e a intenção dos editores portugueses era alcançar um maior público leitor 

possível, por isso vendiam obras com preços módicos para vários países, como assinala 

Augusti. 
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Desde as décadas de 1820 e 1840, os editores portugueses, inclusive 
apoiados pelo governo português, vinham tentando alcançar um 
público leitor mais amplo e obter uma maior faixa de lucro, 
publicando volumes a custos mais baixos. Daí o surgimento de séries 
econômicas de autores clássicos portugueses, bem como de autores 
estrangeiros traduzidos. (AUGUSTI, 2013, 25.) 
 

Dessa forma, as editoras e tipografias que editaram e fizeram as impressões da 

obra de du Terrail eram editoras populares, sendo seis delas portuguesas, e a que mais 

trabalhou nas obras do autor foi a Escriptório da Empresa; a que menos editou foi a 

Typographia popular.( gráfico 01) 

 
Gráfico 1: gráfico referente aos editores da obra de Ponson du Terrail. Fonte: elaborado pela autora. 

 
 
 

Tradutores de rocambole no grêmio de Belém: 

 No que se refere aos tradutores que participaram da produção da prosa de ficção 

da série Rocambole foram encontrados apenas 6, que são: A. de Castro Neves, Alfredo 

Attaide, Alfredo de Sarmento, F.F da Silva Vieira, Gualdino de Campos, Luiz Francisco 

da Silva. Em alguns romances não consta quem os traduziu. (Gráfico 02). 

 

Fig. 2: Gráfico referente aos tradutores de Ponson du Terrail. Fonte: elaborado pela autora. 
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 Como apresentado no gráfico 2, 50% dos romances foram traduzidos por Alfredo 

de Sarmento. Este homem, além de tradutor, foi um grande escritor do século XIX e sua 

obra mais famosa trata de memorias de viagens, que tem como título Sertões D’África: 

Apontamentos de Viagem. A obra consiste dos relatos de várias viagens pela África. Foi 

editada por Francisco Arthur da Silva e por J.H. Verde em diferentes datas, como 1860 

e 1880. Nessa obra encontramos um prefácio de outro tradutor muito famoso do Grêmio 

Literário Português do Pará, Manuel Pinheiro Chagas. Para ele, o livro é tão bom que 

não precisa de uma dedicatória, assim, acredita-se que Alfredo de Sarmento pediu um 

prefácio de Pinheiro Chagas por acreditar que seu livro venderia mais se tivesse uma 

recomendação de alguém muito famoso e renomado. 

 Alfredo de Sarmento traduziu para o francês todos os seis volumes de O 

testamento do grão de Sal e os dez volumes de As misérias de Londres. Ele traduziu, 

também, obras de vários escritores franceses famosos como Eugène Chavette, Jean 

Charles du Boys, Emile Gaboriau, Jules Lermina e outros.  

 O segundo tradutor que mais traduziu as obras de du Terrail foi F.F da Silva 

Vieira com 25% das obras editadas. Segundo o dicionário histórico de Portugal2, 

Francisco Ferreira da silva Vieira nasceu em Lisboa no dia 14 de setembro de 1851 e 

faleceu na Bahia em 1888, e, além de tradutor, foi tipógrafo e escritor. Em 1846 ele foi 

preso sendo obrigado a servir no exército e participou de uma guerra civil, tornando-se 

depois sargento do exército. Porém, depois de uns anos largou a carreira militar e voltou 

a exercer a arte da tipografia em várias imprensas na cidade de Lisboa. Trabalhou para a 

imprensa de Gonçalves Lopes e dirigiu o jornal O povo, em que seu irmão mais velho 

José Martiniano da Silva Vieira era o proprietário. F.F da Silva Vieira foi revisor em 

diversos jornais como, por exemplo, O diário das Cortes. Ele foi, também, diretor da 

Tipografia Lisbonense, onde fazia a impressão do Diário Popular. Veio para o Brasil e 

na cidade da Bahia trabalhou na redação do Diário de Notícias. 

 Da série de romances Rocambole, F.F. da Silva Vieira traduziu os volumes 1 e 2 

do romance As proezas de Rocambole, os volumes 1, 2, 3 de As últimas proezas de 

Rocambole e por fim o volume 1 de As demolições de Paris.  

                                                             
2 Disponível em: <http://www.arqnet.pt/dicionario/vieiraft.html>. Acesso em 26 de Junho de 2015. 
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 O tradutor A. de Castro Neves3 foi o terceiro maior tradutor da série Rocambole. 

Ele trabalhava em redações de jornais, por exemplo, no jornal A Opinião, na cidade do 

Porto, jornal de 1878 que tinha como Typografia O Jornal das senhoras. 

 A. de Castro Neves traduziu as seguintes obras de du Terrail: Volumes 1 e 2 de 

Volta e fim de Rocambole, que correspondem a 7% dos romances da série e também 

traduziu obras de outros escritores como, por exemplo, a obra O cachimbo Turco de 

Emmanuel Gonzales.  

 Gualdino de Campos traduziu 6% dos romances da série Rocambole que foram os 

volumes 1 e 2 de A corda do enforcado. Além de tradutor, esse português também foi 

um musicólogo que nasceu no ano de 1847 e faleceu em 1919, ele trabalhou na 

coordenação da parte poética da obra Cancioneiro de músicas populares. 

 Outro tradutor de du Terrail foi Alfredo de Ataíde4. Ele, como os outros, além de 

tradutor, também foi escritor. Escreveu a obra Tempos de reação de indígenas das 

colônias portuguesas, trabalho do 1º Congresso Nacional de Antropologia Colonial, 

editado na cidade do Porto, no ano de 1934. Escreveu, também, Contribuição pelo 

estudo psicológico dos indígenas do ultramar português, em 1953, Pulso e respiração 

em Navios de S. Tomé, em 1959, entre outros. 

 Dos romances da série Rocambole de Ponson du Terrail ele traduziu A herança 

Mysteriosa que corresponde apenas a 3% das obras.  

 Luiz Francisco da Silva também traduziu 3% dos romances da série que 

correspondem a um título: O Capitão Coquelicot. Os dados biográficos e bibliográficos 

desse tradutor não foram encontrados via internet ou dicionários portugueses.  

 Em 6% das obras não consta quem as traduziu, que são os volumes 1 e 2 de O 

segredo de uma Louca. 

 Assim, podemos notar que esses homens não tinham a profissão de tradutor como 

única, ou seja, o seu “ganha pão” não era apenas a tradução, pois muitos além de 

                                                             
3 Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=P5r8HbiWF9wC&pg=PA141&lpg=PA141&dq=A+de+Castro+
Neves+s%C3%A9culo+XIX+cidade+do+Porto&source=bl&ots=yQI_FDVBkl&sig=4wLB8Jt-
kknqFUIzpbh2mXBxxlU&hl=pt-BR&sa=X&ei=7utxVb3sFO-
wsATB0YP4CQ&ved=0CD8Q6AEwCA#v=onepage&q=A%20de%20Castro%20Neves%20s%C3%A9c
ulo%20XIX%20cidade%20do%20Porto&f=false>. Acesso em 25 de Junho de 2015. 
4Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=gYY5AQAAQBAJ&pg=PA295&dq=Alfredo+de+Ata%C3%ADd
e&hl=pt-
BR&sa=X&ei=9e5xVZLJM861sQSvxYCwAg&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=Alfredo%20de%
20Ata%C3%ADde&f=false. Acesso em 25 de Junho de 2015. 



 
8 

 

editores, eram revisores, escritores, jornalistas, musicólogos, intelectuais, tipógrafos, 

militares e outros. 

 Quanto às editoras, podemos concluir que a maioria delas eram populares, onde 

algumas editavam e imprimiam as obras. 50% das obras foram editadas pelo Escriptório 

da Empresa e a que menos editou foi a Typografia Popular que, além de editora, 

também era impressora, o que nos faz inferir que as edições da série Rocambole 

localizadas no Grêmio de Belém eram edições de baixo custo.  
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