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A LITERATURA NA REVISTA ILUSTRADA APÓS 13 DE MAIO DE 1888: 

CONSIDERAÇÕES 
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RESUMO: De janeiro de 1876 até a data em que a Lei Áurea foi sancionada, a Revista 

Ilustrada, publicação satírica, política e abolicionista, idealizada pelo caricaturista ítalo-

brasileiro Ângelo Agostini, propagou as teses liberais que defendia (a proclamação da 

República, a separação entre a igreja e o Estado, o incentivo ao desenvolvimento do setor 

industrial e à lavoura), dedicou parte significativa das matérias nela impressas a causa dos 

negros: denunciou abusos cometidos por comerciantes, fazendeiros, políticos e policiais 

escravocratas, bem como a politicagem, ou seja, as manobras políticas cometidas por 

integrantes do governo. Em suas páginas pouco ou nenhum espaço foi reservado à literatura. 

Entretanto, a partir da vitória abolicionista ocorrida em 13 de maio de 1888, a revista passou a 

divulgar número significativo de textos literários (contos, poemas, capítulos de romances, 

crônicas teatrais etc). Este artigo tem por objetivo refletir sobre alguns desses textos, verificando 

as temáticas neles tratadas, as relações que podem ser estabelecidas entre os autores dos textos 

literários disseminados na revista e o idealizador da mesma, ademais, apresentar aos leitores e 

estudiosos atuais um pouco do segmento literário divulgado pela Revista Ilustrada a seu 

público, entre os anos de 1888 a 1898. 

 

Palavras-chave: Literatura. Revista Ilustrada. Século XIX. 

 

O sancionamento da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, foi o principal fator que 

viabilizou a Revista Ilustrada (1876-1898) - publicação política, satírica, abolicionista, 

incentivadora de teses liberais as quais se incluíam a defesa do regime republicano em 

substituição ao regime monárquico então vigente, o incentivo ao desenvolvimento da 

indústria nacional que, a partir de 1870, tornou-se constante e revelou grande expansão 

– divulgar, quantitativamente, um número mais expressivo de textos literários.   

Publicação empenhada, até a data citada, em realizar campanhas denunciando os 

martírios dos escravizados e defendendo a emancipação do elemento servil, condição 

que, de acordo com os ideais disseminados por ela, era essencial para que atingíssemos 

o desenvolvimento agrícola, comercial e industrial almejado por todos os homens de 

bom senso, preocupados com o desenvolvimento financeiro, político, social e cultural 

do Brasil. A divulgação de textos literários na Revista Ilustrada foi vista e/ou 
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considerada como uma possibilidade, algo que poderia ser realizado, mas que não 

estava diretamente inserido dentre suas propostas (objetivos).  

Com a abolição, maior campanha empreendida por Ângelo Agostini, idealizador 

e proprietário da Revista Ilustrada e, sobretudo após os meses de comemoração que a 

seguiram, a publicação ganha, além da batalha humanitária que tanto defendeu, tempo 

para se dedicar à aquisição de material, seleção e discussão de temas considerados mais 

amenos e de deleite como a literatura, bem como maior espaço físico em suas páginas e 

colunas para divulgar um número expressivo de composições poéticas como "A 

Liberdade", de José Bonifácio; "D. Flor", de Vicente de Carvalho; "Sarças de Fogo", 

"Incêndios" e "Tarde de Verão", de Olavo Bilac; "Madrigal Gastronômico", de Thomé 

Junior; "Antigualha de Lopes Veiga", de João Penha; "História Trivial", de Emiliano 

Perneta; "Pacotilha Negreira", de Joaquim Serra, "Amor de árabe", de Gonçalves Dias e 

muitas outras impressas em números editados ainda no ano de 1888 e nos anos que se 

seguiram.  

Ressalta-se, entretanto, que a divulgação de conteúdo literário na Revista 

Ilustrada não é exclusividade dos números impressos após 13 de maio de 1888, tendo 

em vista que a literatura na forma de notas e/ou resenhas apreciativas e informativas 

acerca de obras literárias referidas na seção fixa intitulada Livro da Porta - existente 

desde a edição do primeiro número da revista, lançado em 6 de janeiro de 1876, 

momento em que tal seção se apresenta como noticiosa e divulgadora de Faits divers 

(fatos diversos), aos quais se incluía os fatos literários para, ao longo dos anos, 

transformar-se em segmento dedicado basicamente a informações relacionadas a obras 

diversas, editadas no período estudado e encaminhadas à redação da Revista Ilustrada 

a fim de serem apreciadas por seus articulistas e por eles divulgadas – sempre esteve 

presente nas páginas da publicação.    

A revista também divulgava, semanalmente, resenha e crônicas sobre 

apresentações teatrais, peças, atores e companhias de teatro nacionais e estrangeiras que 

se apresentaram no Rio de Janeiro. Tais textos saíam em seção fixa, assinados por 

pseudônimos diversos, sendo que as impressas nos primeiros nove anos da publicação 

(1876-1884) foram, em grande parte, escritas por José Ribeira Dantas Júnior, jornalista 

sem grandes predileções políticas, contratado por Ângelo Agostini para exercer a função 



 

3 
 

de redator da Revista Ilustrada, dedicando-se aos assuntos então considerados 

graciosos como a “Crônica do cotidiano” que se referia à imprensa, à sociedade, a 

personalidades jornalísticas, literárias e políticas da época, bem como aos fatos 

relacionados ao teatro, tendo em vista que, de acordo com texto de Júlio Verim 

publicado no exemplar número 428, no período em que Dantas Júnior permaneceu 

como redator da revista era ele quem, espontaneamente, fazia as reportagens 

indispensáveis à publicação, "frequentando os teatros, as festas e as reuniões, aonde a 

presença da Revista Ilustrada era solicitada" (Revista Ilustrada, 1886, nº 428, p. 2).  

Importa mencionar que, desde o seu lançamento, a Revista Ilustrada propunha 

discorrer acerca da verdade, sobretudo da verdade relacionada aos fatos políticos e 

sociais, mesmo que isso lhe ocasionasse represálias por parte daqueles que viessem a se 

sentir ofendidos em matérias nela publicadas. "O meu programa é do mais simples e 

pode ser resumido nestas poucas palavras: falar a verdade, sempre a verdade, ainda que 

por isso me caia algum dente" (Revista Ilustrada, 1876, nº 1, p. 2). E, desejava cantar 

em prosa e em verso, sobretudo em versos rimados que provocassem o riso e se 

fixassem na memória do público, as críticas que desferia sobre determinadas posturas e 

comportamentos culturais, políticos, religiosos e sociais passiveis de serem criticados 

por estarem associados às práticas consideradas desumanas, a interesses escusos, a atos 

e a acordos que não traziam nenhum benefício à boa parte da população.  

A divulgação de matérias com conteúdo exclusivamente literário em prosa ou 

verso, presente em seus números, não estava incorporada diretamente ao projeto 

editorial da Revista Ilustrada, apresentava-se como um elemento de acréscimo a esse, 

tendo em vista que, de acordo com o que se depreende da proposta inicial de Ângelo 

Agostini, desenvolvida por ele e pelos demais articulistas da publicação, na Revista 

Ilustrada as denúncias das mazelas sociais realizadas por meio de sátiras presentes nas 

crônicas do cotidiano, artigos, notas e imagens construídas com humor ocupavam lugar 

de destaque e eram essas matérias que deveriam, além de instigar o público à reflexão 

sobre o fato relatado, propiciar-lhe igualmente o deleite.  

Conforme mencionado, em 1888, graças à necessidade imediata de preencher a 

lacuna deixada pelos textos de cunho abolicionista, a Revista Ilustrada passa a 

conceder espaço mais amplo à literatura. Isso foi realizado em virtude de uma sugestão 
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de Ângelo Agostini que, coincidentemente, em outubro do ano citado, devido a questões 

pessoais que tornavam inviável sua permanência no Brasil, parte para a Europa. Antes 

disso, atendendo a solicitação realizada por Joaquim Nabuco em discurso proferido 

durante uma festa de confraternização realizada no Hotel Globo em homenagem ao 

abolicionista Antônio Bento, o caricaturista se naturalizou brasileiro. 

Ao partir para a Europa, Ângelo Agostini deixou a publicação aos cuidados de 

articulistas que com ela colaboravam, dentre os quais, seu discípulo o caricaturista 

Antonio Bernardes Pereira Neto, que passa a ser o responsável pela parte ilustrada da 

folha, Luiz Andrade (que assinava o pseudônimo Júlio Verim) no posto de chefe da 

redação e diretor geral e Fritz Harling, na já desempenhada função de gerente geral da 

revista. Tudo indica que, na ocasião, Ângelo Agostini tenha vendido os direitos sobre a 

publicação da revista a esses homens. 

Ressalta-se, entretanto, conforme explicitado neste texto, que, mesmo antes do 

desligamento de Ângelo da redação da Revista Ilustrada, nela já se publicava um 

número quantitativamente bem mais expressivo de textos literário, bem como que a 

divulgação de narrativas ficcionais (sobretudo crônicas e contos) e de poemas, artigos e 

notas sobre obras literárias publicadas, em meio a textos e imagens de cunho político, já 

se constituía como uma prática constante, presente no projeto editorial da revista, 

remodelado após a vitória abolicionista. 

 
A Revista é a folha mais regularmente distribuída por todos os 

Estados e cidades da República Brasileira. Não há vila ou lugar 

remoto aonde não tenhamos alguns assinantes.  

O seu programa de ontem era entreter os seus leitores e trabalhar pela 

conquista de todas as liberdades; o de hoje, é fornecer leitura amena e 

trabalhar pela consolidação e pela grandeza dos Estados Unidos do 

Brasil, popularizando os fatos mais dignos de menção do governo e do 

povo, dando retratos e biografias dos homens mais notáveis da nova 

era. (Revista Ilustrada, 1898, nº 573, p. 2) 

 

A partir da Proclamação da República, a proposta de divulgar conteúdo mais 

ameno, ou seja, matérias relacionadas à cultura, sobretudo a cultura literária, percebida 

desde maio de 1888, é reforçada e explicitada em informativos da redação impressos na 

Revista Ilustrada. Em tais informativos, depreende-se que a luta pela liberdade foi de 

fato a campanha que somou mais esforços entre os articulistas da revista, ademais, que o 
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desejo de entreter o público por intermédio de textos literários, tornou-se prática 

obrigatória. Em outras palavras, a divulgação de todo tipo de conteúdo literário 

(crônicas ficcionais, contos, capítulo de romances, poemas, resenhas e notas literárias 

etc) se tornou vital para a Revista Ilustrada, a qual passou a se auto definir também 

como publicação política, satírica, humorística e literária. 

Entretanto, mesmo após ser vinculada definitivamente ao projeto editorial da 

Revista Ilustrada, a literatura, ou melhor, os textos literários nela divulgados, 

excetuando na edição de um ou outro exemplar, dificilmente chegou a igualar o número 

de charges, caricaturas, crônicas imagéticas e textos de cunho político nela divulgados. 

Ao longo dos anos em que a publicação foi editada e, em particular, após a data aqui 

mencionada, tais textos constituíram uma produção indispensável à revista e a seu 

público que encontrou nas páginas da publicação vasta produção literária assinada pelos 

autores já citados e por tantos outros, como Agostinho Albano, Clarindo Burater, 

Cesário Verde, Edmundo Cascão, Elvira Gama, Eugênio Blick, Ezequiel Freire, 

Machado de Assis, Orlando Teixeira, Padre Correia de Almeida, Presciliana Duarte, 

Ricardo Barbosa, Valentim Magalhães etc. 

Dentre o vasto conteúdo literário encontrado na Revista Ilustrada, após 13 de 

maio de 1888, faremos aqui alguns apontamentos sobre o poema "As velhas negras", 

escrito por Antonio Candido Gonçalves Crespos; sobre os contos "Concurso de Beleza" 

e "Musa", ambos escritos por Henrique Maximiano Coelho Neto, assíduo colaborador 

da Revista Ilustrada, em particular, nos anos 1889 e 1890; sobre a nota de publicação 

do romance O Mulato, inserida na seção fixa Livro da Porta, impressa no exemplar 

número 581 da revista e o artigo intitulado "Camilo Castelo Branco", impresso no 

exemplar número 592 da publicação.  

A escolha de tais textos, embora pareça arbitrária, tem como intuito apresentar 

ao leitor atual uma pequena amostra acerca do rico conteúdo literário encontrado nas 

páginas da publicação idealizada por Ângelo Agostini, assim como examinar textos que, 

de algum modo, refletem aspectos tematicamente recorrentes na obra de seus 

respectivos autores e/ou características comuns dentre a produção literária divulgada na 

revista. Assim sendo, passamos agora para os apontamentos sobre o poema de 

Gonçalves Crespo. 
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Escrito pelo poeta nascido no Rio de Janeiro e, posteriormente, naturalizado 

português, o poema "As velhas negras" foi inicialmente dedicado à madame Aline de 

Gusmão, sendo publicado em Portugal em 1882 e em 1887, na primeira edição das 

obras completas do poeta que faleceu em junho de 1883. Na Revista Ilustrada, foi 

transcrito na página 6 do exemplar número 548, editado em maio de 1889, sem a 

dedicatória citada e se incluiu aos textos divulgados como meio de homenagear o 

aniversário de um ano da emancipação dos escravizados.  

Nesse poema, encontra-se de forma suave e melódica a exposição do sentimento 

das velhas negras (saudades de seu país, da mocidade, dos amores perdidos e dos filhos 

vendidos), num ambiente de senzala que é embalado pela noite, a qual traz consigo o 

repouso, a ausência de castigo físico e, ao mesmo tempo, enfatiza a apatia moral das 

negras idosas e a redução de seus movimentos corporais: "Que noite de paz! Que noite! 

/ Não se ouve o estalar do açoite, / Nem as pragas do feitor! / Pendem as frontes 

cansadas / Num letárgico torpor!" (CRESPO, p. 1882 apud Revista Ilustrada, 1889, nº 

548, p. 6). 

A inserção do poema na revista fez com que o leitor fosse levado ao mundo de 

contrastes vivenciado pelas negras e exposto na composição, por meio de versos que 

fazem referências a imagens e meditações das negras acerca daquilo que haviam 

experimentado (vivido) e do que lhes havia sido tirado: "E pensam nos seus amores / 

Efêmeros como as flores / Que o sol queima no sertão. . . / Os filhos, quando crescidos, 

/ Foram levado, vendidos, / E ninguém sabe onde estão".  E, em meio à tristeza e a dor 

do vivido, destaca-se o amor pela sinhasinha gentil que cuidou e viu crescer, sentimento 

nobre que se opõe ao estado ignóbil das negras: "Conheceram muito dono / Embalaram 

tanto sono / De tanta sinhá gentil! / Foram mucamas amadas, / E agora inúteis, 

curvadas, / Numa velhice imbecil!" (p. 6). 

Nota-se que, ao colocar em evidência o papel significativo exercido pelas 

negras, em particular, as escolhidas para auxiliar nos serviços domésticos e acompanhar 

as sinhás, esse poema dá destaque e atribui certa importância a essas que, em muitos 

momentos, inclusive na composição poética mencionada, aparecem animalizadas pelas 

condições de degeneração impostas pela escravidão e pela herança genética africana 

(cor). Assim sendo, a inserção dele na Revista Ilustrada, homenageia, por meio da 
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rememoração poética, tanto a data comemorada, como as próprias ex-escravizadas que, 

na velhice, pouca ou nenhuma utilidade teriam a seus ex-senhores/patrões. 

Sem contar com apelo emotivo semelhante, o segundo texto literário, sobre o 

qual propomos efetuar alguns apontamentos, chama atenção pelo desfecho inusitado. 

Trata-se de um conto que ficcionaliza os momentos iniciais de um concurso de beleza, 

ou seja, toda a ação do conto se desenvolve e finda em um curto período de tempo,  

momento em que o presidente do concurso, após solicitar o silêncio dos presentes, inicia 

a chamada das candidatas, com a intenção de verificar as que estavam ou não no 

recinto. Em meio a isto, a algumas alusões às discussões existentes com o objetivo de 

dar ênfase ao regozijo do local: "A distância a multidão curiosa, apertava-se discutindo, 

a meia voz, a luz branda e meiga dois olhos azuis de uma ou o brilho ofuscante dos 

olhos negros de outra – fazia-se eleições em grupos; outros mais ardentes criavam 

amores profundos" (NETO, 1889, p. 3). 

Observa-se, no conto "Concurso de Beleza", que a preferência por uma ou outra 

candidata é elegantemente apresentada, assim como são as concorrentes que trazem, 

cada uma delas, alguma particularidade explicitada por um traço físico peculiar, capaz 

de fornecer a elas certa exuberância, sem lhes tirar a timidez e o constrangimento 

natural diante dos cobiçosos olhares que recebiam.  

Nesse contexto simples e de expectativas, o presidente do concurso chama 

repetidamente a última candidata inscrita, Maria da Conceição, e, ao invés de uma moça 

bela e virgem, requisitos constantes entre as exigências impostas às candidatas, surge o 

vigário local (o cura) reivindicando para a Nossa Senhora da Conceição o prêmio do 

concurso. Nesse momento, encerra-se praticamente o enredo, ficando para apreciação 

do leitor tanto a sugestão de que a santa deveria ser a vencedora, como o 

questionamento do pároco de que o concurso não era para as virgens santas, era "para as 

virgens... que pecam" (NETO, 1889, p. 3). 

Assim sendo, observa-se que o enredo do conto remete ao relacionamento da 

sociedade com a moral, com a crença e com símbolo católico, expondo, por meio da 

ficção, uma situação plausível de ocorrer em um contexto real. A ação do cura (pároco) 

é movida de acordo com um dinamismo pessoal, característica oculta na figura do 

presidente do concurso. Em suma, no conto "Concurso de Beleza", ações e impressões 
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humanas, construídas através de observações de traços, opiniões e discursos presentes 

na coletividade e/ou no meio religioso, são transportados para o contexto literário. 

Diferenciando-se desse, no conto "Musa", o que se destaca é o ambiente 

noturno, as estrelas e, sobretudo a admiração profunda, o amor casto pela jovem Dina 

que, após o sol se pôr, com frequência, sai na varanda do jardim para colher flores, 

sempre de branco, com os cabelos uns dias de trança e outro solto, sem nenhum adorno: 

"Joias, se as tinha, trazia-as escondidas no cofre de coral da boca pequenina" e era 

admirada por um vizinho que não a conhecia: "Nunca falei com ela,  nunca lhe toquei 

no corpo – nem sequer me foi dada a felicidade de ter, entre os meus dedos a miniatura 

mimosa das suas mãosinhas branca" (NETO, 1890, p. 2), mas que de tanto observá-la 

considerava alguém muito próximo. Para ele, Dina era parte do jardim por ela visitado, 

a precursora das estrelas nas noites iluminada, quase uma santa ou divindade. 

Nota-se que, de acordo com a temática, o personagem narrador não vê a jovem 

com algo a ser desejado, mas a ser venerado. Tal afirmação se comprova quando, diante 

do corpo da jovem, velado por pessoas que choram sentidamente, o personagem, 

desconhecido por todos que estão ao seu redor, chora sem mesmo se dar conta do 

porquê, aproxima-se da falecida e beija a sua fronte e as lápides das pálpebras de seus 

olhos mortos, "como se beijasse osculatórios dentro dos quais houvessem posto duas 

relíquias santas". (NETO, 1890, p. 3) 

Assim sendo, nota-se, neste conto, certo subjetivismo e uma linguagem que dá 

ênfase às referências simbólicas por meio das quais o personagem narrador descreve a 

jovem Dina, bem como várias imagens metafóricas e muita poeticidade. Trata-se de 

uma narrativa que leva o leitor a um ambiente misterioso, no qual a religião e/ou a 

apreciação acerca da existência de algo sublime e divino é representada simbolicamente 

na descrição da musa observada (jovem Dina). 

Importa lembrar que, no conto anterior, o nome "Maria da Conceição" e, 

principalmente a estátua da nossa senhora apresentada pelo cura, durante a realização do 

concurso de beleza é que introduz o leitor a um contexto no qual a religião também se 

faz presente. Ressaltar-se, entretanto, que o conto "Concurso de Beleza" diferencia-se 

do conto "Musa", tanto pelo enredo, quanto pela linguagem direta, como pela ausência 
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da forte inclinação para viver de modo contemplativo, aspecto esse, enfatizado nas 

observações do personagem narrador do conto "Musa".  

O ato de contemplar, ou seja, de concentrar a vista, a atenção em algo, embora 

não de forma poética como ocorre no conto citado, é uma característica presente em 

textos de cunho apreciativos, no qual se propõe fornecer informações e impressões 

acerca de obras, com o intuito de apresentá-la e/ou recomendá-la ao público. Assim 

sendo, nas notas de publicações inseridas na seção fixa, intitulada Livro da Porta, tal 

característica pode ser observada. 

Orlando Pacífico, articulista da Revista Ilustrada, na nota sobre o lançamento 

da segunda edição do romance O Mulato, de Aluísio Azevedo, por exemplo, no papel 

de crítico, atua como alguém que contempla o momento literário, recebe as obras, 

aprecia-as e divulga. 

Não podemos deixar de aparecer de ponto em branco para receber a 2ª 

edição d’O Mulato, primeiro romance escrito pelo Sr. Aluísio 

Azevedo. Por dois motivos o fazemos: primeiro – felicitar o escritor 

pelo seu trabalho literário, que, embora feito ao vinte anos, tem 

qualidades de orientação e estilo, que por modo algum devem ser 

abandonadas; segundo – dar parabéns ao romancista pelo sucesso, raro 

entre nós, que o seu livro teve. (PACÍFICO, 1890, p. 7) 

 

A nota segue com outras informações acerca da obra, como o fato de ser um 

bom romance de costume, adequado aos diferentes personagens que nele figuram e do 

realismo que se apura em todo o livro ser resultado natural das cenas variadas que 

formam o entrecho do romance. Além disso, nela o crítico demonstra apoio e incentiva 

o romancista – "Mas, o Sr. Aluísio Azevedo não carece da nossa defesa para arrostar 

com as parvoiçadas dos seus críticos; tem aptidões e sobra-lhe talento para dar cabo 

delas" (p. 7). 

Ressalta-se que as palavras de Orlando Pacífico remetem o leitor ao contexto de 

publicação da primeira edição da obra, ocorrida em São Luís, no Maranhão, e, segundo 

consta em periódicos do período e em livro e manuais literários publicados 

posteriormente, a publicação do livro, em 1881, causou grande insatisfação à alta 

sociedade local. Convém lembrar que isso ocorreu, porque, ao analisar ficcionalmente a 

posição do mestiço Raimundo na sociedade, o romance O Mulato aborda temas como o 
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preconceito contra os negros e denuncia a corrupção do clero no Maranhão. Aos 

discorrer sobre tais temas, vai ao encontro do que era debatido e rebatido pela Revista 

Ilustrada na forte campanha que empreendia a favor da abolição.   

Por esse e pelos demais motivos expostos na nota de publicação, é inequívoco 

que a 2ª edição d’O Mulato receberia destaque na seção Livro da Porta, em relação aos 

outros informes de publicação inseridos no mesmo texto: À Federação, obra sob o 

ponto de vista político e econômico, por João Menezes; Os animais falantes, poema 

heroico cômico em XVII cantos, de G. B. Casti, traduzido do italiano por Zoosopho; O 

Operário, órgão das classes laboriosas, publicado sob a direção de J. P. Ferreira Dias e 

o periódico Democracia, órgão de orientação republicana (Revista Ilustrada, 1890, nº 

581, p.7). 

Observa-se que, assim como O Mulato, as demais obras e/ou periódicos 

referidos no texto são publicações que atraem o interesse da Revista Ilustrada, quer 

seja por ser literário, como no caso do poema, quer seja por refletirem acerca de 

questões e ideias com as quais os editores e colaboradores da revista simpatizavam, 

como a federação e a democracia.  

Intitulado, "Camilo Castelo Branco", a última matéria publicada na Revista 

Ilustrada que será abordada neste artigo, com o intuito de servir de pequena amostra do 

conteúdo literário divulgado pela revista após a Abolição, é um artigo assinado pela 

abreviatura D. S., no qual se noticia o falecimento do escritor lusitano que, devido a 

sofrimentos físicos e morais, suicida-se (Revista Ilustrada, 1890, nº 592, p. 3).  

A morte do escritor não causa estranheza ao articulista da revista, mas a causa, 

segundo o artigo, parece tomá-lo por espanto, em razão de Camilo ser um homem que 

"se comprazia em galhofar das fraquezas humanas...alguém que contra o suicídio se 

revoltara, quem o verterara implacavelmente, quem o acoimara de insigne covardia e 

insigne toleima", ainda assim, tê-lo praticado (p.3). Embora se oponha à atitude extrema 

do escritor português, o autor do artigo se mostra comovido com a notícia de 

falecimento de Camilo e dá merecido destaque a sua importância no cenário literário, 

sobretudo no cenário literário de língua portuguesa.   
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Morto Camilo Castelo Branco, a nossa homenagem de respeito e de 

admiração volteia a extensa e lúcida órbita em que girou o inimitável 

tradutor, o crítico intenso, vivaz e erudito, o valente e sagacíssimo 

polemista; traspassa mesmo a sua justiça nomeada de grande e 

fecundo romancista português, para atingir de preferência                                                                                                         

o maior artista da moderna língua portuguesa, aquele que revestiu 

sempre das mais brilhantes roupagens e louçanias, que lhe deu a 

eufonia original e encantadora do seu estilo terso, palpitante e 

maleável, que lhe deu novos sons, que lhe proporcionou novos 

acordes e que se tornou, enfim – vibrada pela sua pena – a língua mais 

bela do mundo. (Revista Ilustrada, 1890, nº 592, p. 3) 

 

Além do julgamento favorável ao talento de Camilo Castelo Branco, o artigo faz 

referência à sentida perda que sua morte foi para a literatura e é finalizado com a 

observação do articulista de que mesmo na posteridade, quando não fosse mais possível 

precisar bem as críticas e as polêmicas contidas em seus romances e quando "outros 

trabalhadores se lhe avantajarem em sabedoria e em fecundidade", o escritor seria 

lembrado (p. 3). 

Ao aludir o futuro, em particular, a possibilidade de surgirem em Portugal outros 

escritores de igual e superior inspiração literária, o articulista da revista se mostra atento 

à probabilidade de um futuro literário promissor e ao fato de que não deveria 

transformar a morte do escritor em uma tragédia literária que pudesse ser comparada ao 

final ficcionalmente elaborado por Camilo para compor alguma de suas novelas. 

Finalizando este texto, observa-se que tal artigo, assim como os demais textos 

aqui referidos a título de amostragem, merece a atenção a eles dedicada, em virtude das 

temáticas tratadas e das informações neles referidas. Do mesmo modo, observa-se que 

todo o conteúdo literário disseminado na Revista Ilustrada, ou seja, tanto o divulgado 

nos números que compõem os volumes iniciais da publicação, como o divulgado, 

posteriormente, quando a intenção de proporcionar o deleite do público por meio do 

texto literário é oficialmente inserida ao seu projeto editorial, merece a atenção do 

pesquisador atual interessado em estudar a produção literária da época. 

Retomando as informações iniciais do texto, conclui-se que, embora o projeto 

inicial da revista fosse político e satírico, tal projeto se mostrou aberto a divulgação de 

conteúdo considerado ameno como as composições poéticas, as crônicas literárias, os 

contos e os romances. Divulgação essa que foi recomendada por Ângelo Agostini, após 
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13 de maio de 1888, data em que, segundo o pensamento do caricaturista ítalo-brasileiro 

e dos colaboradores da publicação, o Brasil já poderia ser incluído ao rol das nações de 

homens civilizados, graças à extinção oficial da escravidão. Assim sendo, fazia-se 

necessário ter bom conhecimento literário cultural. 
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