
 

 
 

 

A PROMOÇÃO PUBLICITÁRIA DE O HOMEM (1887), DE ALUÍSIO AZEVEDO: 

NATURALISMO, PORNOGRAFIA E MERCADO LIVREIRO 
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Resumo: Este artigo busca contar a promoção publicitária de O homem (1887), articulada 

estrategicamente por Aluísio Azevedo (1857-1913) e seu grupo na imprensa do final do 

oitocentos. Para divulgação, eles apostaram no aspecto licencioso do livro para atrair leitores, ao 

mesmo tempo que destacavam o viés cientificista da obra. Fizeram isso porque sabiam que 

livros naturalistas eram confundidos com literatura “pornográfica” naquela sociedade. Graças a 

campanha publicitária, o livro foi sucesso de vendas e garantiu ao seu autor o fechamento dos 

primeiros contratos com a aclamada editora Garnier. O homem, obra esquecida e relegada pela 

historiografia, foi crucial no processo de ascensão da carreira de Aluísio Azevedo.  
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Aluísio Azevedo (1857-1913) passou a ganhar notoriedade nos círculos 

intelectuais brasileiros com o aparecimento de O mulato (1881) e Casa de pensão 

(1884), duas obras aceitas com ressalvas pela tradição crítica. Com O cortiço (1890), o 

maranhense garantiu a sua entrada na lista de escritores canônicos da literatura nacional 

e se consagrou como o maior nome do naturalismo no Brasil. Todavia, o triunfo 

literário de Aluísio deveu-se, em parte, ao seu romance esquecido pela historiografia em 

virtude, entre outros fatores, do seu aspecto licencioso – O homem (1887), fundamental 

nesse processo, e apropriado como escrita “pornográfica” por leitores não especialistas 

durante a primeira recepção da obra. No final do sec. XIX, não havia distinção entre os 

termos “obscenidade”, “erotismo” e “pornografia”. Tais separações só aparecem na 

metade do sec. XX, pois tudo que se referisse à representação de coisas imorais ou 

obscenas eram tomadas como pornográficas dentro do imaginário da sociedade da 

época (MAINGUENEAU, 2010).  

O livro obteve sucesso de vendas, garantindo ao maranhense o fechamento dos 

seus primeiros contratos com a L. B. Garnier, editora que publicava Machado de Assis e 

uma das mais importantes do período. O êxito de O homem foi resultado de uma 

arrojada campanha publicitária colocada em ação pelo próprio autor e sua influente rede 
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de amigos da imprensa. Com foco imediato nas vendas, eles divulgaram o livro de 

maneira dúbia, destacando ao mesmo tempo o seu cientificismo e a sua licenciosidade. 

No entanto, na percepção do leitor não especialista e dos críticos, a obscenidade 

avultava-se frente à patologia abordada. O Rio de Janeiro ficou escandalizado ao ler os 

sonhos eróticos da protagonista, descritos para tratar o tema da histeria feminina. Por 

causa de O homem, Aluísio Azevedo sofreu ataques dos detratores da escola naturalista, 

que o acusaram de escrever “pornografia” escudada pela ciência. Esse fato aumentou 

mais ainda a polêmica e o interesse sobre a obra, aquecendo o comércio e fazendo surgir 

a 4ª edição do livro menos de um ano depois de sua primeira publicação. O sucesso era 

uma façanha para a época, pois o campo literário nacional lutava contra a falta de 

incentivo e reconhecimento de editores, livreiros e diretores de teatro. Era uma tarefa 

penosa ganhar os leitores brasileiros diante de títulos europeus famosos que circulavam 

por aqui. Por esse motivo, Aluísio e o seu grupo buscando ganhar o público, bem como 

ocupar espaço no campo literário brasileiro investiram fortemente na publicidade.  

Celebrado pela crítica tradicional desde a estreia estrondosa de O mulato (1881), 

pelo poder de observação e talento para escrever quadros realistas (VERÍSSIMO, 1977), 

Aluísio Azevedo fazia parte do grupo dos escritores dominantes do período (MELLO, 

2009), importantes colaboradores da imprensa e da vida intelectual da capital, que 

fundariam a Academia Brasileira de Letras em 1897: Arthur Azevedo, Machado de 

Assis, José Veríssimo, Coelho Neto, Olavo Bilac e Valentim Magalhães, entre outros. O 

fato de ser bem-sucedido e bem-relacionado nos círculos intelectuais do período não 

impediu que Aluísio Azevedo fosse acusado por críticos do seu tempo de “escritor 

perigoso para a sociedade” por um articulista da Gazeta da tarde (04, Set., 1888) por 

ocasião da publicação de O homem.  

A queixa do crítico tem a ver com o aspecto licencioso do livro, que contribuiu 

para impulsionar a rápida venda de seus exemplares. Além disso, a publicidade criada 

para o lançamento da obra foi crucial para o seu grande êxito. Este artigo visa contar a 

polêmica campanha de divulgação de O homem, livro que colaborou no processo de 

ascensão da carreira de Aluísio Azevedo como um grande escritor naturalista. Para 

tanto, este estudo ancora-se em pesquisas de fontes primárias consultadas online na 

Hemeroteca Digital Brasileira http://memoria.bn.br, nos estudos recentes sobre a ficção 
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naturalista que vem renovando o olhar sobre a estética, também em leituras sobre o 

universo da escrita pornográfica de renomados autores.  

 

Fundamentação teórica 

Os estudos tradicionais costumam ler O homem baseando-se na “intenção” do 

autor e considerando apenas o seu suposto viés pedagógico, como se o livro tivesse o 

propósito de ensinar as mulheres a casarem cedo e serem mães para não se tornarem 

histéricas. Esse paradigma (modo de pensar) de leitura das obras naturalistas 

encaminha, até os dias de hoje, o entendimento desses livros como instrumento de 

controle do corpo e da sexualidade feminina. Essa visão universalizada pela 

historiografia, é apenas uma das formas de ler o romance.  

Este trabalho se pauta nos estudos de Roger Chartier (1988), a respeito da história 

do livro e da leitura nas práticas culturais da humanidade. Então consideramos 

quaisquer campos temáticos atravessados pela noção de “cultura”, fazendo parte desse 

processo, os sujeitos produtores e receptores de cultura, as agências (os sistemas 

educativos, a imprensa, os meios de comunicação, as organizações socioculturais e 

religiosas). Todas essas agências são produtoras de cultura que se valem de “práticas” 

(“modo de fazer”) e de “representações” (“modo de ver”) do mundo. Elas nos 

possibilitam a compreensão do estudo dos processos com os quais se constrói o sentido 

de um livro, em que todos esses agentes contribuem para a formação desse sentido. Essa 

abordagem nos permite ao traçarmos o percurso histórico-cultural de O homem 

identificar o modo como essa obra foi lida por aquela sociedade brasileira do final do 

oitocentos. Assim, nos afastamos da antiga percepção que dotava os textos e as obras de 

um sentido intrínseco, absoluto, único – o qual a crítica tinha por obrigação identificar 

(CHARTIER, 1988, p. 27). Essa abordagem limita os objetos culturais, por tomá-los de 

maneira autônoma, mais ou menos desvinculados da sociedade que produziu os seus 

sentidos.  

Para entender como foi possível O homem ter sido apropriado como escrita 

“pornográfica” naquele contexto (independentemente dos anúncios publicados na 

imprensa à época do seu lançamento), além das noções de “práticas” (modo de “fazer”) 

e “representações” (modo de “pensar”), tomamos também para este estudo a noção de 

“apropriação”. Segundo Chartier, a apropriação é o ponto de partida para se decifrar o 
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imaginário cultural das sociedades de épocas passadas, pois revela “a história social das 

interpretações” (CHARTIER, p.26, 1988). Cada leitor recria o texto original de uma 

nova maneira, de acordo com os seus âmbitos de “competência textual” e com as suas 

especificidades. A leitura é prática criadora – tão importante quanto o gesto de escritura 

de um livro. Para o estudioso, a prática cultural não é constituída apenas no momento da 

produção de um texto, ela também se constitui no momento da recepção. Dessa forma, 

este estudo realizou a observação da trajetória do livro O homem por meio da 

constituição das experiências literárias registradas em periódicos, documentos e dados 

bibliográfico. O livro foi estudado dentro do seu contexto de produção, circulação e 

primeira recepção, com ênfase na atuação dos articulistas da imprensa do final do 

oitocentos, do leitor não especialista e do livreiro. Recriamos a campanha publicitária de 

O homem dentro do cenário midiático dos anos de 1886 a 1888, com notícias, resenhas, 

poemas, críticas de jornais e anúncios.  

 

A polêmica campanha publicitária de O homem 

A narrativa de O homem traz a representação de um caso de histeria feminina, 

mostrado como consequência da cruel interdição do sexo à mulher, em virtude das 

convenções sociais impostas. As moças e senhoras (de boa família) à época só poderiam 

ter relações sexuais dentro do casamento e para fins de procriação. Eram impedidas de 

viver plenamente a sua sexualidade. Essa é a grande crítica do romance. Por colocar o 

corpo da mulher no centro de uma narrativa licenciosa, denunciando a proibição do sexo 

para a mulher solteira, o livro foi mal recebido pela crítica. O tema sexual (a histeria) foi 

considerado demasiado escandaloso dentro daquela sociedade do final do oitocentos.  

Considerado pela crítica tradicional, de forma negativa, o romance mais científico 

da produção ficcional naturalista do autor maranhense, tivemos conhecimento por meio 

das fontes primárias que O homem foi anunciado na imprensa (antes, durante e depois 

do seu lançamento) de forma ambígua (pelos homens das letras – grupo de Aluísio 

Azevedo) como literatura licenciosa e cientificista ao mesmo tempo. Essa inteligente 

duplicidade de sentidos da campanha visou, num primeiro momento, à venda do livro. 

Aluísio só fez isso porque sabia que os livros naturalistas eram confundidos com 

“pornografia”, de modo que ele se aproveitou dessa “confusão” para impulsionar a 

extração de O homem nas livrarias. O livro também foi percebido dessa forma pelos 
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livreiros e críticos. Um articulista anônimo do The Rio News, na ocasião que faz resenha 

do livro, escreve “O homem é um livro que pais cuidadosos tentarão manter longe das 

mãos de seus filhos, e que senhoras não lerão abertamente” (The Rio News, 15 Out., 

1887), dando a entender que o mais novo romance de Aluísio Azevedo tratava-se, na 

realidade, de “romances para homens”, um eufemismo para referirem-se aos livros de 

caráter “pornográfico”, considerados impróprios às mulheres (EL FAR, 2004). A 

proibição social não impedia que as mulheres lesses esses livros às escondidas de pais e 

maridos.  

 Os interesses de Aluísio Azevedo iam além da venda de livros. O seu maior 

objetivo era se tornar um escritor consagrado nacionalmente. Consciente de que 

qualidade literária não era requisito único para tanto, fez uso da publicidade. Utilizar 

estratégias de marketing para vender livros não era um procedimento novo para Aluísio 

Azevedo, já que tal prática vinha sendo empregada por ele desde a publicação de O 

mulato (MÉRIAN, 2013). Escritor, pintor, teatrólogo, jornalista e caricaturista, o 

escritor maranhense foi também publicitário destacado, pois tinha a compreensão de que 

para ser lido não bastava que a obra tivesse “qualidade literária”; era necessária também 

divulgação. Aluísio Azevedo e seus amigos começaram a anunciar o aparecimento de O 

homem, inicialmente intitulado “A filha do conselheiro”, com um ano de antecedência 

(em novembro de 1886), na Semana, periódico de Valentim Magalhães, na “Galeria de 

Elogio Mútuo”. A estratégia dessa seção era uma necessidade para promoção de 

escritores brasileiros, que eram preteridos pelos autores portugueses e franceses. 

Somente há pouco dias antes do lançamento da obra, o título foi alterado para O homem.  

 Em 10 de outubro de 1887 foi publicada no Rio de Janeiro a primeira edição de O 

homem, sob o selo da modesta Tipografia de Adolfo de Castro e Silva & Cia (assim 

como as duas edições subsequentes), localizada na Rua da Quitanda, 115. Para o 

lançamento do livro, Aluísio e seus amigos utilizaram estratégias de marketing similares 

as de Zola e seu grupo (na França). Nem todos os expedientes eram semelhantes, dado 

que o viés licencioso apenas os brasileiros destacaram. Já as conferências públicas e a 

divulgação de resenhas de elogio ao novo livro redigidas pelos companheiros das letras 

de Aluísio eram parecidas, bem como o almoço para promoção de O homem, acontecido 

no Hotel Londres (Rio de Janeiro). David Baguley (1990) aponta como um dos mitos da 

história do naturalismo francês: o Banquete Trapp (no restaurante Trapp), em Paris, 
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acontecido em 16 de abril de 1877. Nesse evento foi servido um menu francês 

apresentando as obras de alguns escritores presentes no banquete. Zola e seus amigos 

fizeram grande publicidade desse menu e do banquete na imprensa. Esse acontecimento 

inspirou o grupo de Aluísio na confecção e difusão do menu francês, publicado na 

imprensa brasileira, para divulgação de toda a obra do maranhense até 1887.   

 

 

Legenda: menu servido no almoço a Aluísio Azevedo. Diário de Notícias, 12/10/1887, p.1. 

 

 O homem foi um sucesso. Foram vendidos 5.7000 exemplares, números 

impressionantes para a época, entre outubro e dezembro de 1887 (MÉRIAN, 2013). 

Para isso, Aluísio e seus amigos publicaram inúmeros anúncios, notas com pequenas 

intrigas sobre a obra, poemas e textos críticos enaltecendo-a como objeto literário, ao 

mesmo tempo que destacavam com a mesma importância o seu aspecto licencioso. 

Numa chamada na Gazeta da Tarde, Arthur Azevedo, o maior incentivador de Aluísio, 

escreve que “Magdá é um livro ardentíssimo”, mas ressalta “é tão naturalista quanto 

Casa de pensão e O Coruja” (25, Jun., 1887). Arthur destaca: “O romancista [Aluísio 

Azevedo] observou à luz da ciência os mais extraordinários fenômenos dessa moléstia, 

que hoje tanto preocupa as sumidades médicas dos países mais adiantados” (idem). No 

momento seguinte, aponta: “Alguns pais de família hão de fazer sentir à respectiva prole 

que onde está O homem está o perigo e só deixarão que as meninas leiam depois de 

suprimidas algumas páginas audazes” (idem). A tática visava defender antecipadamente 

a obra de possíveis acusações de imoralidade, fato que ocorria com frequência com os 
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escritores naturalistas, que se explicavam com a atribuição de uma intenção pedagógica 

ao enredo (KENDRICK, 1987). O objetivo, justificavam os romancistas, não era 

incentivar a imoralidade, mas denunciá-la por meio da observação e do estudo. Como a 

historiografia tende a naturalizar a autoimagem dos escritores, ela confirma que os 

romances naturalistas eram pedagógicos, sem considerar as formas como os livros eram 

apropriados e lidos por leitores não especialistas e livreiros.  

 Assim que o livro foi lançado, uma enorme quantidade de artigos com opiniões 

contra e a favor surgiram em diversos periódicos do Rio de Janeiro, das províncias e até 

de Portugal. A escritora portuguesa Maria Amália Vaz Carvalho esbraveja ao dar a sua 

impressão sobre o romance do momento em O Paiz: “Casos patológicos! Casos 

patológicos e mais casos patológicos!” (O Paiz, 05, Mar., 1888). Todos sabiam que isso 

significava conotação sexual. Por isso, não tardou para críticos imputarem o êxito de 

vendas de O homem às cenas eróticas dos sonhos de Magdá. J. Rodrigues Guião, 

colaborador paulista de O Paiz, destaca o que para ele seria o verdadeiro motivo do 

sucesso do novo livro de Aluísio Azevedo: “o Zé Povinho pouca se importa com a 

elevada intuição científica da escola realista, nem quer saber quais os métodos usados 

por ela, o que ele quer é imoralidade” (O Paiz, 04, Dez., 1887).  

 Para manter as atenções por mais tempo sobre a história de Magdá, Arthur 

Azevedo e Moreira Sampaio escrevem a peça homônima O homem: Revista dos 

acontecimentos do ano de 1887, aproveitando partes da história de Magdá, utilizada 

como esqueleto do espetáculo. Esse gênero propunha: 

 

Passar em revista os principais acontecimentos do ano anterior. Tudo 

que foi importante ou que obteve repercussão – um fato político, um 

crime, uma invenção, a criação de um jornal, a falência de um banco, 

uma obra literária, um espetáculo teatral, a epidemia etc. – é 

personificado em cena e ganha tratamento cômico, algumas vezes de 

alcance crítico ou satírico (FARIA, 2001, p. 161). 

 

 Em meados de dezembro de 1887, já se lia nos jornais que os ensaios da revista 

haviam começado, com estreia programada no Teatro Lucinda. Aluísio Azevedo 

desenhou o vestuário e adereços. Em 18 de dezembro de 1887, os periódicos Gazeta de 

Notícias e Diário de Notícias anunciam a aprovação de Machado de Assis (parecerista 

principal do Conservatório Dramático) da Revista de ano de 1887 – O homem. Mas 
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quando a peça subiu aos palcos, os espectadores ficaram de “bico doce a suspirar por 

mais” (A Semana, 07, Jan., 1888), como escreveu um articulista de A Semana sobre o 

espetáculo. Esse tipo de censura repetia o que ocorria na França. Na transposição dos 

romances de Zola para o teatro, as partes mais quentes eram cortadas. Isso fazia com 

que o público saísse do teatro sem o erotismo que os atraía, confirmando a hipótese de 

que a obra original era essencialmente obscena aos olhos da população. Todavia, o fato 

de Magdá percorrer os 10 cenários da peça à procura de um “Homem” mantinha o 

escândalo (sexo) como principal fio condutor da história, garantindo mais de 24 

apresentações da revista em menos de um mês.  

 Coletivamente, Aluísio Azevedo e seu grupo se empenhavam para O homem estar 

nas páginas da imprensa diariamente. Muitas vezes, os amigos do autor precisavam sair 

em defesa da reputação literária do romancista quando acusado de imoral, ao mesmo 

tempo atribuíam a ele os louros alcançados nas letras pátrias. Esses movimentos 

revelam que naquele momento ocorriam “brigas” por ocupação no campo literário. 

Operava-se uma ação consciente de caráter impositivo, empreendida pelo grupo de 

Aluísio Azevedo na imprensa, para o estabelecimento do maranhense como o maior 

expoente do naturalismo no cenário literário brasileiro. Nesse processo, eram 

necessários “duelos”, intervenções e reafirmações constantes. Essa foi a maior 

promoção publicitária realizada por eles. É também um dos fatores que contribuiu para 

o autor de O cortiço ser um dos únicos naturalistas mantidos na historiografia.  

 As estratégias de promoção publicitária de O homem deram certo, pois serviram 

para manter a polêmica sobre a história da filha do conselheiro durante bastante tempo, 

fazendo surgir a 4ª edição do livro, em setembro de 1888. Ou seja, em menos de um ano 

do lançamento da primeira edição, pela Garnier, que assinou os primeiros contratos com 

o autor, reimprimindo O homem, O mulato, Casa de pensão (1884) e O coruja (1885). 

Ter livros editados pela Garnier era uma forma de consagração da obra e do autor.  

 O surgimento da 4ª tiragem enfureceu alguns críticos avessos ao livro. Um 

articulista da Revista Illustrada elenca os motivos que justificam a sua contestação, 

embora reconheça a vocação para o romance do naturalista maranhense. A 

licenciosidade do livro, atrativo das vendas, é o que mais incomoda o crítico.  

 

O Homem, por Aluísio Azevedo. Temos diante de nós a quarta edição 

deste romance, impressa em Paris e editada pelo conhecido livreiro Sr. 
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Garnier. O talento de Aluísio Azevedo e a sua vocação para o romance 

não sofrem contestação. Todavia, julgamos o seu espirito ainda 

perplexo, sobre o rumo a dar-lhe. Daí essas obras, ora sobrecarregadas 

de pormenores deprimentes, ora de falta de ação, sem unidade e sem 

interesse, antes dissertações de gabinete do que estudos do natural. 

Contamos que Aluísio Azevedo ainda nos dê coisa melhor (Revista 

Illustrada, 29 Set., 1888).  

 

 

 

 

Legenda: Anúncio da 4ª edição de O homem no Jornal do Commercio, 07/09/1888.  

 

 Considerações finais 

 Por meio das fontes, constatamos que O homem fazia parte de um grande 

empreendimento literário de tons políticos. Tratava-se de um bem-sucedido projeto 

artístico-empresarial orquestrado pelo próprio autor juntamente com os seus amigos 

intelectuais da imprensa (de várias partes do país), Artur Azevedo, e outros agentes 

envolvidos (editor, críticos, jornalistas, ilustrador, diretor de teatro, cenógrafos, atores, 

dentre outros) que se esforçaram intensamente para que as atenções se voltassem para o 

livro e se mantivessem ao longo de meses. Esses elementos nos levam a inferir que O 

homem não é um romance de Aluísio Azevedo, no sentido do imaginário romântico de 

arte – a obra que se move do seu autor/criador como um milagre da inspiração –, mas 

um projeto artístico-empresarial, em que o literato maranhense ocupava lugar de 

destaque. Os produtos resultantes desse projeto (livro e peça teatral) agradaram porque 

os seus criadores, Aluísio, Artur Azevedo e Moreira Sampaio, eram cultos e 
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inteligentes, e sabiam o limite permitido para que a licenciosidade fosse, em certa 

medida, aceita dentro da ficção sem que os seus autores perdessem a respeitabilidade 

burguesa, essencial para a manutenção da reputação de artistas “sérios”. Por esse 

motivo, o escritor maranhense jamais admitiria que houvesse “pornografia” em O 

homem, uma explicação para o fato de não haver anúncios de livreiros divulgando-o 

como “romances para homens” no período. Contudo, a licenciosidade é um aspecto 

desconhecido e inconfessável da ascensão de Aluísio Azevedo rumo ao título de 

“corifeu do naturalismo” brasileiro, ao contrato com a Garnier e ao triunfo de O cortiço. 

   Não há como falar sobre O homem sem falar dos “agentes” que participaram do 

processo de criação de sentido do livro (o primeiro tipógrafo, Artur Azevedo, Moreira 

Sampaio, Valentim Magalhães, Coelho Neto, Araripe Júnior, José Veríssimo, os 

cenógrafos e artistas da revista “O homem”, os proprietários dos teatros em que a peça 

foi representada; os donos dos periódicos; e o livreiro Garnier). E o leitor, fundamental 

nesse processo, trabalhou com todos os seus sentidos em circulação naquela sociedade. 

Um deles foi a acepção licenciosa, que circulava discretamente e jamais assumida 

publicamente, mas reconhecida e mantida na ficção, em notas, advertências e jogadas 

publicitárias, que a historiografia negligencia. 

Quando admitimos a história do surgimento de O homem e os seus meandros 

como legítimos, passamos a focar na materialidade do texto e não mais tomá-lo como 

entidade linguística incorpórea, como fazemos tradicionalmente no curso de Letras. Ao 

mudarmos a direção do nosso olhar, passamos a compreender os reais motivos de uma 

obra, como a história da filha do conselheiro, ter sido relegada pela historiografia, não 

chegando aos nossos dias. 
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