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Resumo: 

O jornal foi o suporte responsável pela disseminação do folhetim tanto na Europa quanto no 

Brasil, ocupando lugar de destaque na produção editorial (MEYER, 1996). Apesar dos amplos 

estudos realizados acerca deste gênero nos periódicos no Brasil, na Paraíba as pesquisas ainda 
são incipientes. No intuito de ampliar esse campo de estudo, este trabalho consiste em 

identificar e listar os folhetins e romancistas que circularam nos periódicos paraibanos, no 

período de 1850 a 1897, com o objetivo de mostrar a permanência constante de escritores 
estrangeiros nos jornais paraibanos, indicando a preferência de leitura do público. Para isso, 

foram consultados os jornais O Tipógrafo (1986), O Mercantil (1883), Diário da Paraíba 

(1884-85), Arauto Paraibano (1888), Gazeta da Paraíba (1888-89-90), O Estado da Paraíba 

(1890-92), A Ordem (1894), Gazeta do Comércio (1895-96-97), dentre outros e realizado um 
levantamento enfatizando a predominância de autores estrangeiros com o objetivo de mostrar 

que, além de romances escritos por autores nacionais, os periódicos da Paraíba Oitocentista 

também publicavam, em forma de folhetim, romances estrangeiros traduzidos. Neste trabalho, 
nos valemos de Meyer (1996) e Watt (2010) para abordar a ascensão do romance; os estudos de 

Barbosa (2007) sobre os jornais na Paraíba Oitocentista; Chartier (1999) com suas contribuições 

a respeito da História Cultural; bem como as pesquisas de Moretti (2003) sobre os romances e 

livros que circularam na Europa. 
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O romance-folhetim: uma história 

Apesar de muitos estudiosos afirmarem que o romance (novel) é de origem 

francesa, este gênero, segundo Watt (2010), surgiu no século XVIII na Inglaterra. O 

gênero, que até o final do século XVII era classificado como romanesco, pois apenas 

reproduzia fatos e estórias ganha um novo conceito no século XVIII inglês, quando o 

“realismo formal” foi introduzido aos escritos da época. Esse método, segundo Watt 

(2010), assume novas formas, o romanesco (fato) torna-se, com o “realismo formal”, 

um romance (novel) – ficção, na qual o mundo exterior passa a ser representado 

ficcionalmente nas narrativas. Vale ressaltar que o romance não nasceu do romanesco, 
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pode-se dizer, segundo Watt (2010), que o romance deu continuidade a tal gênero. Do 

romance (novel) surgiu o folhetim, que assim como qualquer gênero sofreu algumas 

mudanças desde o seu surgimento até a sua difusão e proliferação no suporte jornal.  

Diferente do modo como ele é lido, pensado e manuseado nos tempos atuais, o 

folhetim antes de se tornar um gênero aceito e consagrado, apresentou-se no jornal 

como um espaço destinado a variedades, ou seja, uma seção localizada no rodapé da 

página na qual circulava todos os tipos de gêneros, histórias, resenhas, enfim, tudo 

aquilo que entretece os leitores (MEYER, 1996). Esse espaço destinado à publicação de 

textos literários atraiu a atenção de escritores que queriam expressar as suas ideias, bem 

como representar o homem privado e a vida comum, logo, chegou-se a conclusão que 

publicar qualquer coisa na seção folhetim não estava mais expandindo as vendas dos 

jornais, era necessário a circulação de algo que atraísse ainda mais o público leitor. O 

resultado desse realismo ficcional (WATT, 2010) foi o gênero romance-folhetim.  

De feuilleton variétés a fouilleton-roman (NADAF, 2002), o folhetim continuou, 

de modo geral, sendo publicado no rodapé da página do jornal – mas nada o impedia de 

circular em qualquer outra seção – sem modelos ou regras a ser seguido, mas com duas 

características que tornariam este gênero um marco para a literatura. Primeiro temos o 

recurso “continua amanhã”, “continua” ou “continuar-se-há”, estratégia que permitia 

que o romance fosse interrompido a qualquer momento, deixando o suspense pairar 

sobre o leitor e ao mesmo tempo garantindo que o público comprasse o jornal no outro 

dia para dar continuidade aquela história; a segunda estratégia do romance-folhetim 

constituiu de relatar as experiências humanas, desta forma, ao ler o romance o leitor se 

identificava com aquela narrativa e a tomava como modelo a ser seguido. Assim, o 

escritor “tem a obrigação de fornecer ao leitor detalhes da história como a 

individualidade dos agentes envolvidos, os participantes da época e locais de suas 

ações” (WATT, 2010, p. 34), sendo assim, o romance-folhetim além de ampliar o seu 

público leitor, instruindo-o, o novo gênero garantia lucros para o jornal.  

No século XIX, o acesso às obras literárias era restrito, é provável que a pouca 

oportunidade de instrução, juntamente com o alto preço dos livros tivesse impedido que 

uma boa parte da sociedade participasse da vida literária (BARBOSA, 2007), logo, o 



 

jornal e o folhetim tornam-se indispensáveis para a formação deste público. O romance-

folhetim passa a ser parte integrante e preponderante do jornal, a sua divulgação fica a 

cargo do próprio periódico, esse que utiliza dos reclames do jornal para anunciar e 

propagar os autores, o romance e as traduções. Muitas das obras que circularam no 

Brasil fizeram sucesso graças aos reclames, estes que utilizavam de estratégias no 

intuito de propagar e chamar a atenção do leitor, termos como exemplo, os reclames que 

circularam no jornal O Estado da Paraíba sobre o romance do escritor francês Emílio 

Zola – O dinheiro –. Para atrair o público, o autor do anúncio apresenta a obra exaltando 

o sucesso que ela fez em Paris, pois a matéria literária que vinha de fora do Brasil, era, 

normalmente, sinônimo de sucesso entre os brasileiros, tendo em vista o interesse que a 

sociedade brasileira tinha em se aproximar culturalmente e socialmente dos 

estrangeiros. Vejamos: 

 

O dinheiro: Brevemente começaremos a publicação do novo romance 

de Emilio Zola, intitulado – O Dinheiro. 

Sobre este importantíssimo livro diz O País o seguinte: esse livro do 

notável escritor contemporâneo é um estudo altamente dramático e 
palpitante do mundo financeiro parisiense, e baseia o seu interesse 

entrecho na narração de uma grande catástrofe comercial que abalou 

Paris, desmoronando grandes fortunas e arruinando importantes 
estabelecimentos. 

Para Emilio Zola, o dinheiro é uma força inconsciente, capaz do bem e 

do mal, a força que coopera para a civilização, em meio das continuas 
ruinas que a humanidade deixa após si. 

O ilustre chefe da escola realista desenvolve essa tese, no seu novo 

romance, de modo brilhantíssimo, através de um grande drama social, 

- que se completa com uma série de dramas íntimos. 
O Dinheiro é um das obras primas de Emilio Zola e, oferecendo-o aos 

nossos leitores a proporção que em Paris é feita a sua publicação, 

estamos certos de que damos ensejo, mais uma vez, a que sejam 
reconhecidos o empenho e os esforços que envidamos para 

corresponder dignamente as pessoas que honram O País com a sua 

simpática preferência. (O ESTADO DA PARAÍBA, 09/01/1891, n. 136, 
grifo meu). 

 

Em outro número do jornal – 589 – o redator do Estado da Paraíba volta a 

enfatizar o sucesso das obras de Zola, apresentando-o como “grande mestre francez das 

artes”. Percebe-se que em todos os recortes feitos no jornal e aqui apresentados, o 



 

redator focaliza a obra partindo primeiramente da região em que ela foi escrita, depois o 

autor, e por último é que se exalta o romance.  

Nota-se que apresentar a obra mostrando que este romance circulou na cidade 

parisiense e que fez muito sucesso entre os leitores franceses é maior do que a 

necessidade de falar do romance, o redator do jornal paraibano sabia da influência que a 

França e sua cultura exerciam nos leitores brasileiros, portanto, expor a obra apenas 

mencionando o seu sucesso em Paris já era de grande valia para atrair o público para a 

leitura deste romance em folhetim e, segundo Barbosa (2007, p. 24) “A permanência 

constante de escritores estrangeiros nas colunas dos jornais, aliada à publicação de seus 

textos – folhetins, contos e poesias – indicam a preferência e a leitura desse tipo de 

literatura pelos leitores paraibanos”. Além disso, o redator sabia da influência do jornal 

sobre o leitor, logo, os reclames seriam como uma ponte entre o folhetim e o público, 

para Chartier (1999, p. 07),  

 

(...) o autor, o livreiro-editor, o comentador, o censor, todos pensam 
em controlar mais de perto a produção do sentido, fazendo com que os 

textos escritos, publicados, glosados ou autorizados por eles sejam 

compreendidos, sem qualquer variação possível, à luz de sua vontade 
prescritiva.  

 

Outro ponto a ser destacado é quanto ao lugar social que o autor ocupa nos 

diferentes períodos históricos (CHARTIER, 1999), Emilio Zola (1840 – 1902), por 

exemplo, fez muito sucesso no século XIX, seus romances eram sempre assunto 

recorrente nos jornais, nos tempos atuais o romancista ainda é um escritor consagrado, 

porém ele não aparece com tanta frequência e causando tanto êxtase nos jornais da 

Paraíba. Ainda no jornal O Estado da Paraíba (1892), o redator publica uma matéria 

intitulada „O que Pariz lê‟, nela podemos reafirmar a preferência dos leitores pelo 

romancista Zola, além de constatar a necessidade que os brasileiros tinham em saber o 

que estava se passando na França, ou melhor, a necessidade de saber o que os franceses 

estavam lendo, 

 



 

Por um trabalho estatístico do Dr. Bertilon ficamos sabendo que em 

Paris, no espaço de um anno, forão lidos 1.115,900 volumes e mais 

161,633, representando este ultimo numero a leitura feita nas 
bibliotecas. 

O autor predilecto do publico parisiense é Zola; depois delle são 

procuradas as obras de Julio Verne, Gaboriou e Montepin. 
Em romances, devorou o publico pariziense, no anno findo, 625.487. 

Em versos, 187,404 volumes. 

As obras de geografia e viagens tiverão 162,345 leitores; e as de 

sciencias e artes, 121.934 (O ESTADO DA PARAÍBA, 05/05/1892, nº 
521). 

 

Vale ressaltar que, além de ser o berço do folhetim, a França exerceu papel 

fundamental como mediadora entre o Brasil e a Inglaterra, segundo Moretti (2003, p. 

161), “[...] enquanto a França e a Grã-Bretanha formam um grupo em si, que importa 

muito pouco do resto do continente europeu, esses dois países produzem muitos 

romances (bons romances), de modo que não precisam comprá-los no estrangeiro”. 

Assim, o folhetim se espalhou pelo mundo, estendendo-se também aos jornais 

brasileiros. Tratando-se de um gênero novo, sem fórmulas pré-estabelecidas, os 

primeiros romances que circularam aqui no Brasil eram traduções ou adaptações dos 

romances que faziam sucesso na França e na Inglaterra. Em consonância com Nadaf 

(2002, p. 42), “o Brasil passou a absorver tudo o que vinha da França por representar 

progresso e modernidade”. Alguns jornais, como O Estado da Paraíba (1892), foram 

tão fieis ao modelo Francês, que ao invés de intitular a seção de „folhetim‟, como era 

comum no Brasil, a chamou de „rez-de-chaussêe‟
2
 (nota de rodapé), nome da seção em 

que circulavam os romances nos jornais da França. 

 Apesar do sucesso do romance-folhetim e das amplas discussões a respeito do 

gênero na Europa, são poucos os estudos que se debruçam sobre esse campo no Brasil. 

Destacamos como pioneiro as pesquisas de Gilberto Freire, em Pernambuco; Yasmim 

Nadaf, no Mato Grosso; Marlise Meyer e Sandra Vasconcelos, no eixo Rio de Janeiro – 

São Paulo; Socorro Barbosa, na Paraíba; e Germana Sales, no Pará. No intuito de 

ampliar as contribuições nesse campo, este trabalho consiste em dar continuidade aos 

estudos da pesquisadora Socorro Barbosa. Para isso, neste artigo, apresentaremos uma 
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listagem dos romancistas que circularam nos jornais paraibanos, no período de 1850 a 

1897, conforme jornais supracitados e outros pesquisados com o objetivo de apontar e 

reafirmar o que o estudo das pesquisadoras mencionadas acima nos mostra a respeito da 

predominância de autores estrangeiros, bem como de traduções e adaptações de 

romances nos jornais brasileiros, neste caso, nos periódicos paraibanos.  

  

Presença de romances estrangeiros nos periódicos paraibanos 

 

A partir da segunda metade do século XIX, o número de periódicos paraibanos 

que passam a investir nas publicações literárias cresceu. Enquanto que na década de 

1850 a capital paraibana contava com pouquíssimos periódicos circulando na coluna 

folhetim, em 1890 nós podemos identificar um aumento, bastante significativo, de 

periódicos que dedicam um espaço (seção) do jornal ao folhetim. Vale destacar que, 

mesmo apresentando a seção folhetim nas páginas do jornal, alguns romances 

circularam em seções avulsas, como é o caso dos romances ingleses. 

 

 

 

A pesquisa nos mostrou que, à medida que o romance-folhetim vai conquistando 

espaço nos jornais brasileiros, os jornais paraibanos vão acompanhando essa invasão do 

gênero. A cada década o número de jornais que aderem ao romance-folhetim é 

expressivo, alguns periódicos paraibanos chegaram a dedicar um espaço do jornal para 

tratar do gênero invasor do século XIX, como O Estado da Paraíba (1891), que trouxe 
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para o público, em três números (263, 264 e 265), um artigo sobre “a evolução do 

romance no século XIX”. Segundo o artigo assinado por Maupassant,  

 

“o que chama hoje de romance de costumes é de invenção bastante 

moderna (...). O romance é a natureza vista através de um 
temperamento. Este temperamento pode ter as qualidades mais 

diversas e modificar-se segundo as épocas, mas quanto mais facetas 

tiver como o prisma, tantos mais aspectos  refletirá da natureza, de 
espetáculos, de coisas, de ideias, de todas as classes, e de seres de 

todas as raças, e por isso mesmo será maior, mais interessante e 

genial” (O ESTADO DA PARAÍBA, 19/06/1891, nº 265). 

 

Desta forma, é possível perceber como o gênero romance teve grande 

repercussão nos jornais da Paraíba, além da publicação dos romances em folhetim, o 

gênero circulava diariamente nas notícias avulsas, nos anúncios, nos avisos de venda e 

até nos textos assinados pelos intelectuais da época, como é o caso deste artigo do jornal 

O Estado da Paraíba, assinado por Guy de Maupassant. Observamos também que a 

preferência de alguns jornais pelos folhetins era tão grande que o redator chegava a 

publicar, ao mesmo tempo, dois romances na seção folhetim, como exemplo, temos o 

jornal Gazeta da Paraíba (1889) e O Estado da Paraíba (1891). 

Numa região marcada pelo distanciamento do centro cultural tido como mais 

desenvolvido – Rio de Janeiro –, observa-se que a publicação dos romances-folhetins na 

Paraíba se deu, basicamente, com a publicação de traduções ou narrativas extraídas dos 

periódicos que circulavam nas regiões vizinhas. Os jornais analisados indicam um 

número bastante reduzido de escritores locais, podemos destacar João Pereira de Castro 

Pinto que publicou sobre a seca na seção folhetim do jornal Gazeta da Paraíba (1889). 

Alguns romancistas brasileiros também circularam nos jornais paraibanos, dentre eles 

temos João Capistrano Bandeira de Melo – Um episódio (1877)
3
 –, Rivadavio – Aqui e 

Ali (1888)
4
 –, Lourenço da Fonseca – O Caminho do Sertão (1895)

5
 –, Luiz Guimarães 

Júnior – Serenata no Rio (1891)
6
 –, Bernardo Guimarães – A Escrava Isaura (1883)

7
 –, 
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Raul Pompeia – O Ramo da Esperança (1892)
8
 –, Coelho Neto – Innocencia, O aroma 

das Camelias, As três gotas, etc (1892)
9
 –, e a escritora Júlia Lopes de Almeida – O 

frasco de Lilaz (1891)
10

 –. 

Além de romances escritos por autores regionais e nacionais, os jornais 

paraibanos da segunda metade dos oitocentos também publicavam, em forma de 

folhetim, romances estrangeiros traduzidos, podemos dizer que a seção folhetim dos 

jornais da Paraíba era composta em sua quase totalidade por essas traduções. Os autores 

encontrados são os mais diferentes possíveis, desde os franceses até os ingleses. 

Vejamos: 

ROMANCISTAS FRANCESES 

Albert Delpit (1849 – 1893) Hugues Le Roux (Robert Charles Henri 

Le Roux) (1860 – 1925) 

Alexandre Dumas (1802 – 1870) Jean Reibrach (1853 – 1927) 

Alexis Bouvier (1836 – 1892) Jules Mary (1851 – 1922) 

Allan Kardec (1804 – 1869) Jules Renard (1864 – 1910) 

Amédée Achard (1814 – 1875) Lamartine (1790 – 1869) 

Aureliens Scholl (1833 – 1902) Ludovico Halevy (1834 – 1908) 

Camillo Flammarion (1842 – 1925) M. Octave Feuillet (1821 – 1890) 

Catulle Mendes (1841 – 1909) Paul Bourget (1852 – 1935) 

Emílio Zola (1840-1902) Paul Féval (1816 – 1887) 

Eugene Vachette (1827 – 1902) Paul Marguerite (1860 – 1918) 

F. du Boisgobey (1821 – 1891) Phillippe Chaperon (1823 – 1907) 

George Sand (Amandine Aurore Lucile 

Dupin, baronesa de Dudevant) (1804 – 

1876) 

Pierre Zaccone (1817 - 1895) 

Georges Ohnet (1848 – 1918) Rene de Pont-Jest (1829 – 1904) 

Gontran Borys (Louis Eugène Henri 

Berthoud) (1828 – 1872) 

Rene Maizeroy (1856 – 1918) 

Guy de Maupassant (1850 – 1893) Victorien Sardou (1831 – 1908) 

ROMANCISTAS INGLESES 

F. Anstey (1856 – 1934) Tennyson (1809 – 1892) 

Mark Chrain W. M. Thackeray (1811 – 1863) 

Mayne-Reid (1818 – 1883)  
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 O Estado da Paraíba; 

9 O Estado da Paraíba; 
10 O Estado da Paraíba; 



 

 Nos periódicos paraibanos circularam também, romances de autores 

portugueses – Júlio de Magalhães, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Latino 

Coelho –; italiano – S. Affonso Maria Ligorio –; alemão – E. T. A. Hoffmann –; bélgico 

– Camille Lamonnier e Eugène Goblet d‟Alviella – e, por fim, o espanhol – Emilio 

Castelar. 

  

 

 Observamos um número expressivo de autores franceses e, em menor 

quantidade ingleses. Segundo Moretti (2003), “enquanto, no século do surto do 

romance, a França mais do que dobra suas importações, aumentando-as de 10 para mais 

de 25 por cento, a Grã-Bretanha as reduz regularmente a cada geração sucessiva”, logo, 

identificamos esse mesmo quadro na Paraíba, por isso nos deparamos com tantas 

traduções de folhetins franceses. Nota-se que os romances franceses presentes nos 

jornais paraibanos abordavam todo e qualquer tema, desde adultério, política, efeitos de 

realidade, até naturalismo, romances de ideias, entre outros temas; já os romances 

ingleses eram mais sentimentais, voltados para uma “imaginação melodramática” 

(MORETTI, 2003, 187), sendo assim, fica mais fácil entender porque a França foi uma 

produtora incansável de romances, pois eles escreviam sobre tudo. 

A presença de escritores franceses e ingleses nos jornais paraibanos foi bastante 

significativa, como nos mostra o gráfico. Contudo, nota-se que os clássicos 

apresentados pela crítica, como Eugène Sue, Walter Scott e Charles Dickens, não 

constam nas páginas dos jornais paraibanos pesquisados até o momento. A ausência 

destes autores franceses e ingleses, tidos como romancistas consagrados, não diminui a 

Nacionalidade dos romancistas nos 
jornais paraibanos pesquisados 

Espanha (2%)

Alemanha (2%)

Itália (2%)

Bélgica (4%)

Portugal (7%)



 

importante participação e contribuição dos jornais paraibanos na história da leitura e do 

romance-folhetim, pois, segundo Moretti (2003), não temos como saber o que as 

pessoas realmente liam, uma vez que o periódico não era o único meio de acesso de 

leitura de romances, mas podemos afirmar que os leitores tinham outras possibilidades 

de acesso a tais escritores consagrados. 

 Além disso, a pesquisa nos revelou que alguns romances-folhetins publicados 

nos jornais paraibanos, eram apropriações traduzidas de títulos ingleses encontrados no 

Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro (VASCONCELOS, 2005), o que atesta 

também que os editores dos jornais paraibanos não se apropriavam apenas do romance 

em folhetim, mas o romance também circulou em outras fontes, como as bibliotecas, as 

livrarias, os gabinetes de leitura, entre outros. Temos como exemplo, o romance-

folhetim As aventuras de terra e mar
11

, de Mayne-Reid, que circulou no jornal 

paraibano Diário da Manhã (1890) e O livro dos esnobes
12

, de William Makepeace 

Thackeray, presente no jornal O Estado da Paraíba (1891). Após chegarem ao Brasil no 

formato de livro, os jornais paraibanos se apropriaram destes romances estrangeiros que 

a partir do momento que foi traduzido, ganhou uma nova representação cultural. 

Segundo Chartier (1990, p. 26), “a apropriação tem por objetivo uma história social das 

interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem”. A noção de representação pode ser construída “a 

partir das acepções antigas, quando pretendemos compreender o funcionamento da sua 

sociedade ou definir as operações intelectuais que lhes permitem apreender o mundo” 

(CHARTIER, 1990, p. 23), logo no século XIX era bastante recorrente os jornais se 

apropriarem dos escritos dos outros para representarem aquilo que eles queriam impor à 

sociedade, através de um gênero como o romance, por exemplo.  
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 Escrito pelo romancista Mayne-Reid, popularmente conhecido como Captain Thomas (1818-1883), o 

romance As aventuras de terra e mar teria tido sua primeira publicação em Lisboa, Empresa Horas 

Românticas, 1876-78 (VASCONCELOS, 2005). 
12 Classificado por Nelson Schapochnik (1999) como um romance realista, a obra de W. M. Thackeray 

circulou originalmente na revista semanal britância de humor e sátira - Punch (1846/47). Um dos motivos 

pelo qual a crítica brasileira não o considere um escritor consagrado, deve-se ao fato do romancista não 

ter circulado nos jornais da corte. Porém, segundo Schapochnik (1999), Thackeray é um dos “autores que 

dispunham do maior número de obras, 27 ao todo”, perdendo apenas para Charles Dickens (35), Anthony 

Trollope (29) e Walter Scott (28). 



 

 Constatamos que alguns folhetins que circularam nos jornais paraibanos, 

também circularam nos jornais do Mato Grosso, como é o caso do romance O abade 

Constantino, de Ludovic Halévy; na Paraíba o romance-folhetim teve publicação no 

jornal O Estado da Paraíba, em 1892, já nos jornais de Mato Grosso, o romance 

circulou no ano de 1913. Portanto, vê-se que os romances circulavam de jornal em 

jornal, contribuindo para a difusão dos próprios jornais, bem como para a propagação da 

obra. 

 

Algumas Considerações 

 

 A produção de romances em folhetins publicados nos jornais paraibanos refere-

se a uma época de grande efervescência cultural, a capital paraibana acompanhava o 

progresso do romance no Brasil, a publicação em folhetim, as traduções de romances 

oriundos da França e da Inglaterra circularam na Paraíba da mesma forma que na Corte, 

ou seja, a Paraíba mostrou-se bastante sintonizada com os lançamentos dos romances 

que circulavam pelo Brasil oitocentista, apesar do distanciamento geográfico da Corte. 

 É preciso ressaltar que este trabalho é de cunho regional, e que esse texto é parte 

integrante de uma pesquisa maior que se encontra em pleno desenvolvimento e ainda 

sem conclusões definitivas. Mas, os primeiros estudos já nos revelou a significativa 

presença de narrativas de autores regionais, nacionais e principalmente estrangeiros que 

foram traduzidos e publicados nos periódicos da região. A predominância de escritores 

estrangeiros só reforça o que Moretti (2003, 197, grifo do autor) afirma, “os romances 

franceses e ingleses se tornam modelos a ser imitados”. Outro ponto a destacar é quanto 

ao espaço destinado à circulação dos romances estrangeiros, diferente dos romances 

nacionais, regionais e franceses, as narrativas inglesas circulavam, normalmente, na 

primeira folha do jornal, em uma coluna vertical avulsa, fora da seção folhetim, este 

fato nos leva a refletir sobre a distinção que os romances ingleses tinham aqui na 

Paraíba, pois mesmo quando o jornal publicava dois romances no mesmo número, 

ambas as narrativas vinham na seção folhetim, porém, com os romances ingleses isso 

não acontecia. Acredito que, devido a forte influência moralizadora que os textos 



 

ingleses exerciam aqui no Brasil, os redatores do jornal tinham a necessidade de coloca-

los em destaque, e como a seção folhetim, em pleno século XIX, era vista como uma 

seção menor, destinada para um público de entretenimento, inserir os textos ingleses 

nesta seção seria menosprezar a importância desses escritos. 

Ademais, os estudos a respeito dos romances-folhetins que circularam nos 

periódicos paraibanos nos ajudaram a revelar que a capital paraibana também teve uma 

relação íntima com as narrativas folhetinescas. Esta pesquisa também tem uma 

importante contribuição para a História Cultural e a História da Leitura no Brasil, 

revelando que a Paraíba também alcançou uma produção folhetinesca semelhante às 

outras regiões, como Rio de Janeiro, por exemplo. 
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