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RESUMO: A produção literária na Paraíba teve, no século XIX, como principal suporte a 

imprensa periódica, fonte que vem sendo, cada vez mais, utilizada por historiadores da 
literatura, com o objetivo de investigar e contribuir para os estudos  sobre a leitura e escrita 

literárias, como práticas sociais e culturais. Seguindo essa perspectiva, este artigo tem por 

objetivo apresentar as primeiras análises de nosso projeto de doutorado Prosa de ficção na 
Paraíba oitocentista: uma (re)construção das práticas de escrita literária (1822-1889), no qual 

pretendemos investigar acerca da constituição da prosa de ficção enquanto oficina experimental 

para os escritores de narrativas naquele momento, nos jornais paraibanos, observando um modo 
de escrita em ascensão – a narrativa de ficção. Entre os jornais paraibanos selecionados, até o 

momento, estão os que circularam no período entre 1826 e 1889. Entre os jornais selecionados 

podemos citar ― A Ordem (1850-1851); A Regeneração (1861-1862); O Governista Paraibano 

(1850-1851); O Reformista (1849-1850); O Publicador (1864-1869) entre outros, por se 
tratarem de jornais que trazem, entre as tipologias textuais que circulavam na época, a prosa de 

ficção. Para tais análises, partimos dos estudos de Abreu (2003), Araújo (1985), Barbosa 

(2006;2007;2011), Cândido (1983), Luca (2005), Pinheiro (1862) entre outros. 
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As práticas de escrita do literário possuem uma história. Segundo os estudiosos 

da História da Leitura, um texto existe porque há um leitor para dar-lhe significação e 

todos aqueles que leem os textos o fazem de maneiras diferentes, ou seja, para cada 

comunidade de leitores existem maneiras de ler e interpretações diferenciadas 

(CHARTIER, 2001). Sabe-se também que os impressos do século XIX, jornais e 

revistas, mais do que fontes de pesquisas foram capazes de gerar formas originais de 

invenção literária, visto que naquele momento a literatura englobava escritos que 

serviam tanto para instruir como para deleitar, possibilitando a disseminação intelectual 

e, consequentemente, alcançando boa parte da população brasileira através de novas 

formas de leitura (BARBOSA, 2007).  

Nos estudos sobre os jornais e a literatura, Barbosa (2007, p. 15) demonstra “[...] 

que os jornais, mais que arquivos de textos representaram, em relação ao século XIX 

paraibano, o instrumento pelo qual circulou a cultura letrada da província. [...]”, e isso 



 

por meio de diversos gêneros o que, segundo Pinheiro (1862), corrobora o conceito de 

que, naquela época, a literatura era ampla e compreendia muitos textos oriundos da 

retórica, desde o didático a diálogos, epistolografia, historiografia entre outros, e que 

também poderia ser chamada “[...] de bellas letras, humanidades, ou boas letras” sendo 

“intuitiva sua importância e utilidade” (PINHEIRO, 1862, p. 8, grifos do autor). 

Essa prática de reconhecer a materialidade dos textos segue o que Chartier 

(1998, p. 8-9) propõe no que diz respeito às várias modalidades de escrita/leitura de uma 

comunidade, sendo “aquela que designa as obras e os gestos que numa dada sociedade 

justificam uma apreensão estética e intelectual [e a] que exprime a maneira através da 

qual uma comunidade – não importa em que escala – vive e pensa sua relação com o 

mundo, com os outros e com ela mesma.”. Sendo assim, compreender o suporte e a 

materialidade do objeto, de acordo com Darnton (2010) e McKenzie (2004), leva-nos 

por outros caminhos, não só o da história da literatura por meio do livro, mas nos 

permite observar o suporte e da materialidade dos diferentes gêneros literários nos 

jornais oitocentistas. 

O presente artigo, fruto das primeiras pesquisas que comporá o trabalho de uma 

tese, pretende investigar a relação entre a constituição do termo literatura e a imprensa 

no tempo do Brasil Império: os modos e motivações da escrita considerada, bem como a 

época literária a partir dos periódicos paraibanos, enfocando os textos considerados 

literários e por estes propagados, pois conforme Barbosa (2007) a linguagem dos jornais 

e dos periódicos é responsável pela constituição e circulação de gêneros literários 

diversos. A esse respeito a autora afirma que: 

 

A rigor, não é mais possível escrever a história da vida cultural 
brasileira oitocentista, sem a consulta aos jornais da época, se 

quisermos reconstituir de forma não anacrônica e mais verossímil 

aquele período. Os periódicos foram fundamentais no estabelecimento 
das práticas de cultura escrita brasileira, determinando basicamente 

todo o processo de circulação dos bens materiais e simbólicos. Esse 

processo inclui desde a criação de gêneros literários ao 
estabelecimento do gosto pela polêmica histórica da qual participavam 

tanto o Imperador como o leitor/escritor popular e anônimo. 

(BARBOSA, 2009, p. 90-1) 

 



 

Pouco ou quase nada foi pesquisado sobre a questão da literatura e da construção 

da prosa de ficção no cenário periódico paraibano do século XIX, a exceção dos estudos 

de Barbosa (2007; 2009; 2005; 2011a; 2011b), mas a problematização desses trabalhos 

não giravam em torno das práticas de escrita e do fazer literário na formação da prosa de 

ficção na imprensa periódica. 

Analisaremos os periódicos do século XIX como uma espécie de oficina para os 

escritores e literatos daquele momento, um lugar de experimentação na configuração e 

criação da prosa de ficção. Buscamos, assim, a elaboração de um quadro do que, 

segundo a imprensa paraibana oitocentista, era considerado literário e observar, 

também, a apropriação que, segundo Chartier (1988), os leitores-escritores fizeram 

nessas narrativas em nossas fontes. Nesse sentido, esse artigo apresenta as primeiras 

análises do nosso corpus
1
.  

É à guisa de uma pesquisa historiográfica de formação da literatura que 

pensamos em um estudo que se alia com a história da escrita e da leitura, levando em 

conta os diversos gêneros literários narrativos que circularam, como as pequenas 

narrativas e as crônicas. Outro aspecto que deve ser observado diz respeito à natureza 

heteróclita do jornal, pois como aponta Barbosa (2007), o jornal é constituído na 

heterogeneidade, na pluralidade dos diversos gêneros que compõem o impresso. A 

partir dessa premissa, examinaremos as nuanças dessa escrita em suas mais diversas 

situações, bem como na produção de diferentes sentidos. 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, guiar-nos-emos pela hipótese de que 

a imprensa oitocentista paraibana funcionou como uma espécie de “laboratório” na 

construção das prosas ficcionais, em que os leitores-escritores experienciaram, testaram 

a linguagem e acabaram estabelecendo, consolidando e/ou amplificando novos gêneros 

literários. Também observamos, em nossas pesquisas, um intenso trânsito dos mais 

diferentes escritos, revelando que “[...] com relação aos periódicos do século XIX, não 

havia um centro, uma base irradiadora de notícias e matérias a serem copiadas”, mas de 

                                                             
1 Refere-se aos jornais paraibanos do século XIX disponíveis para pesquisa no site do projeto Jornais e 

Folhetins Literários da Paraíba no século 19: Produção, Circulação e Representação em Jornais 

Periódicos do século 191, coordenado pela professora Socorro de Fátima Pacífico Barbosa, < 

http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/bibliografia.html>, bem como o acervo da Biblioteca Nacional 

Digital e o Instituto Históricoi e Geográfico da Paraíba. 



 

várias maneiras encontramos um acentuado intercâmbio entre os jornais de todo o país e 

do exterior. (BARBOSA, 2011b, p. 01) 

 

1. A imprensa paraibana oitocentista e a construção da prosa de ficção 

Muitos são os estudos que abordam a novidade do romance no século XIX, 

gênero que percorreu um longo caminho até ser reconhecido e incorporado ao 

patrimônio literário nacional, uma vez que “[...] muitos passos tiveram que ser dados até 

que se chegasse ao novo modo literário que fez da vida privada e doméstica seu grande 

tema.” (ABREU et al, 2014, p. 1). Autores como Abreu (2014), Sales (2011) e Serra 

(1997) discutem a formação ou o processo de evolução do romance, levando em conta a 

categoria dos textos em prosa de ficção entendida aqui, segundo ABREU et al, (2014, p. 

1), como a denominação mais adequada para nomear e englobar uma grande variedade 

de publicações, que em suas composições pareciam “pretender conferir veracidade aos 

relatos a fim de torná-los aceitáveis para o público leitor que desconfiava de tudo o que 

contivesse um conteúdo ficcional”. 

Essa confusão ou dificuldade em nomear as composições, mesmo no século XIX, 

era grande, uma vez que o próprio conceito de literatura ainda estava se construindo, o 

que podemos observar, por exemplo, na coluna Variedades do periódico paraibano O 

Publicador, em que sob o título Literatura publica: 

 

É este um d’esses termos vagos tão frequentes em todas as línguas; tal 

como o de filosofia, pelo qual se designam, ora as investigações de um 
metafísico, ora as demonstrações de um geômetra, ora a sabedoria de 

um homem desenganado das ilusões d’este mundo. 

Tal é a palavra de espirito, prodigalizada indiferentemente, e que 
sempre carece de uma explicação, que limite-lhe o sentido, e tais são 

os termos gerais, cuja acepção precisa não é determinada em língua 

alguma, senão pelos objetos a que se aplica. (O PUBLICADOR, 
23/04/1864, p. 03, grifos do autor) 

 

Observa-se que o termo abrangia uma grande quantidade de escritos, o que 

também podemos observar nos periódicos paraibanos da época, dado que o que era 

considerado literário a época, segundo o cônego Fernandes Pinheiro em seu Curso de 

Literatura Nacional, publicado em 1862, são gêneros como a epistolografia, a biografia, 



 

a historiografia, as viagens, os diálogos entre outros, que circulavam nas mais diferentes 

sessões do jornal, como as colunas Variedade, Miscelânea, Literatura, Transcrições, A 

pedido, Noticiário, Álbum dos Assinantes etc. Essas composições eram consideradas 

‘clássicas’, pois imitavam os modelos que nos legou a Antiguidade, visto que existia 

manuais que regulavam a forma mais ou menos estável do gênero e que circulavam com 

grande prestígio até o século XIX, como é o caso do próprio Curso do padre Pinheiro 

que também oferecia modelos a serem imitados. 

Nesse sentido, a palavra literatura nos jornais também se relacionava a uma 

função educadora, de instrução pública, como o nome de uma das colunas do periódico 

paraibano A Opinião, de 31/05/1877, Instrução Pública, e, segundo Barbosa, “[...] até o 

fim do século XIX o que parece ser Literatura são textos que mantêm certo caráter 

didático, aquele antigo, que englobava a eloquência, a poesia, a história, a crítica e 

também as ciências.” (BARBOSA, 2005, p. 6). 

O que também podemos observar em nosso corpus é uma mistura dessas 

composições literárias, como é o caso, por exemplo, de uma carta publicada na coluna 

Exterior do jornal O Publicador (Figura 1), de 15/03/1866, n. 1054, na figura abaixo, 

destinada as notícias de outros países e que discuti o casamento civil em Portugal na voz 

de Alexandre Herculano, que participou da redação do primeiro Código Civil Português 

(1860-1865), tendo proposto a introdução do 

casamento civil a par do religioso, o que originou 

uma nova polêmica com o clero. Ao inserir a carta 

o editor do jornal opera uma dupla função – 

primeiro utiliza de um gênero bem conhecido 

pelos leitores - à carta, bem como de um escritor 

português já renomado a época, ambos conferem 

maior legitimidade e credibilidade ao escrito que, 

por sua vez, estabelece também uma função 

educadora, não só pelo tema, mas por ser 

previamente considerada pelo editor do jornal “[...] 

um modelo de lógica, de elevação de estilo e de consciência esclarecida e reta.”, 

Figura 1 - O Publicador, 15/03/1866, n. 1054. 



 

exatamente o que se esperava de um exemplo ou modelo de boa escrita a ser seguida 

nos compêndios e manuais de epistolografia da época. 

A carta, enquanto gênero retórico e literário, não foi o único utilizado com 

função didática e educacional, pois vários eram os gêneros que fervilhavam na imprensa 

sendo utilizados na arte de instruir e deleitar (BARBOSA, 2007) como, por exemplo, os 

Diálogos. Esse outro gênero literário não é a reprodução em forma escrita de uma 

conversa ou discussão oral, mas deve ser entendido somente em seu plano formal, pois 

se diz por meio de um diálogo o que de modo diverso poderia dizer-se, por exemplo, 

por uma carta. A sua criação histórica remonta “[...] aos antigos gregos, que o 

empregavam para fins didáticos ou expositivos [...]” (MOISÉS, 2004, 120), a literatura 

dialógica teve longa vida e conheceu diversos tipos, como os diálogos filosóficos, os 

didáticos, que seguem o padrão pergunta-resposta, ou de instrução dentre outros. O 

gênero também consta no livro de Pinheiro, que assim o define: 

 

É certamente o diálogo uma das mais agradáveis formas d’instruir aos 

homens, reunindo a solidez das obras didáticas o movimento 

dramático. Foi por isso que os diálogos de Platão, em que tão bem 
espelhada se vê a grande alma de Sócrates, mereceram a maior 

aceitação d’antiguidade. A beleza deste gênero de composição diz 

Marmontel, resulta da importância do assunto e do peso das opostas 

opiniões. Deve ser mais um debate do que uma lição; podendo existir 
ignorância num dos interlocutores, nunca porém absoluta carência 

d’espírito. (PINHEIRO, 1862, p. 126) 

 

A presença do gênero nos periódicos paraibanos reproduz, com criatividade e 

através de tramas e ações dos personagens, diferentes pontos de vista, de modo que a 

interpretação desse gênero literário nesse suporte, bem como de qualquer outro gênero, 

requer uma análise do contexto histórico, do tema da conversação, bem como da 

estrutura e do desenvolvimento dos argumentos do diálogo como condição prévia para 

uma leitura proveitosa, pois, segundo Chartier (1998), o suporte influencia e, por vezes, 

determina ou modifica os gêneros e os mais variados modos de ler que são decisivos 

para a construção de sentido e interpretação da leitura em qualquer época. Assim, a 

linha editorial do jornal também influenciou, sobremaneira, nas mais diversas 

publicações do periódico, pois, nesse momento, a imprensa funcionava como uma 



 

espécie de arena política, uma vez que a grande maioria das folhas era vinculada a 

partidos políticos ou estadistas. 

No ano de 1849 encontramos dois diálogos nos jornais O Reformista
2
 e A 

Ordem
3
, ambos os diálogos são precedidos em seus respectivos jornais por uma disputa 

em Epigramas, gênero que nasceu como uma espécie de epitáfio, como inscrições em 

verso que eram gravadas em monumentos, túmulos, estátuas, objetos ofertados etc. 

Tempos depois passou a englobar uma gama maior de temas, tornando-se poesia de 

ocasião, que retrata o momento, os pequenos acontecimentos do cotidiano (Conte, 

1994). Segundo Moisés (2004, p. 159), o epigrama, de modo geral, apresenta uma 

quadra dividida em duas seções: “[...] o nó, que visa a incitar a curiosidade do leitor, e o 

desenlace, que a satisfaz, com ‘resumir o conceito ferino e cáustico’” (grifos do autor). 

Ainda segundo o Grande Dicionário Português ou Tesoura da Língua 

Portuguesa, na 3ª edição de 1878, epigrama é uma “Pequena peça de poesia 

conceituosa, e de ordinário satírica, terminada por um pensamento agudo, engenhoso. 

Os epigramas na sua origem não eram mais que uma inscrição que se gravava sobre os 

monumentos públicos. Dito picante, mordaz, crítico.” (VIEIRA, 1878, p. 214). Assim, 

fica claro que o tom satírico, jocoso e irônico passou a fazer parte da definição do termo 

e, nesse sentido, foi bem aproveitado pelas folhas periódicas. 

A batalha entre os dois jornais começa com o epigrama “Diálogo entre o Rolha e 

o Dr. Careta”, do periódico A Ordem, de 01/10/1849, n. 7. Em resposta, O Reformista 

publica o epigrama “Diálogo entre o Pintado e o Dr. à moda”, em 08/10/1849, n. 9, e, 

por fim temos a resposta d’A Ordem com o último epigrama “Diálogo entre o Dr. 

Careta  e o Rolha”, publicado dia 15/10/1849, n.09. O nó da primeira poesia questiona a 

proteção do governo para com um certo ‘Diretor’: “[...] Sem talento e sem mérito, / É 

maronba, é tolo e pedante, / Continua a ser Diretor, / E dos cobres desfrutante!!!” (A 

ORDEM, 01/10/1849, n. 7, p.4), e o desenlace “Oh! é fácil explicar-te: / O Sonso diz ser 

                                                             
2 O Reformista, Jornal Político, Literário e Comercial, apoiava eminentemente o Partido Liberal. Tinha 

como epígrafe os versos: “A Imprensa é a voz da sociedade moderna / O seu silêncio é a morte da 

liberdade”. O corpus conta com o número 01 ao 50. 
3 A Ordem, Jornal Político, Literário e Crítico, apoiava eminentemente o Partido Conservador. Tinha 

como epígrafe os versos de Sá de Miranda (1481-1558): “Falai em tudo a verdade / A quem em tudo a 

deveis.”. O corpus conta com o número 01 ao 62. 



 

baeta, / Fala pouco, adula muito, / Assim vai chupando a teta....”, à época os 

conservadores eram conhecidos pelo nome de saquarema ou baeta, ou seja, a poesia 

refere-se a um conservador, o tal diretor agora tido como Sonso, como um sujeito que se 

faz de bobo, mas que na verdade está ‘aprontando alguma’, às escondidas e passa por 

inocente.  

Na segunda poesia d’A Ordem o Dr. Careta, devido à resposta d’O Reformista 

afirma “Epigramas têm efeito...... / O Sonso ficou zangado: / Em prosa pôs tudo em 

tiras; [...]”(A ORDEM, 15/10/1849, n.09, p. 4). Primeiro fica evidente o caráter 

dialógico do jornal, pois só entende-se esse segundo epigrama conhecendo que houve 

uma resposta ao primeiro, bem como a contextualização histórica faz-se pertinente, pois 

o presidente da província na época, João Antônio de Vasconcelos, nomeado por carta 

imperial de 11/05/1848 a 23/01/1850, era um representante do Partido Conservador, por 

isso a poesia jocosa e irônica, uma vez que o Sonso, nomeado pelo liberal O Reformista 

como Bataria, estaria adulando o governo até o momento com vistas a um cargo de 

deputado nas próximas eleições. 

A resposta d’O Reformista ao último epigrama de seu contendedor sai a luz em 

27/10/1849, na coluna Variedade, sob o título “Ordem dos ordeiros. Diálogo entre o Dr. 

Tira-teimas e M
e
 Braz”. Assim, temos uma mudança de gênero, saímos do epigrama e 

passamos verdadeiramente para um diálogo, uma conversação direta entre ambos os 

personagens e, como novamente o tema levantado é a política, continua a contenda 

entre os dois periódicos. A começar pelo título, observamos o duplo uso da palavra 

ordem, esse pleonasmo com vistas a intensificar não só o sentido da palavra, mas 

também seu uso, uma vez que os conservadores eram conhecidos pelo termo ordem, 

significado que pretende ser desconstruído pela composição. 

Durante a conversa, observa-se que para o mestre Braz não é necessário 

reformas políticas ou governamentais, pois “[...] é ordem dos ordeiros? acomodem-se 

com ela – estava decidida a questão.” (O REFORMISTA, 27/10/1849, n. 13, p. 3), mas 

para o personagem Dr. Tira-teimas era necessário agir. Mais a frente, o mestre, que que 

era contra as reformas, acaba por fazer uma espécie de análise dos acontecimentos, 

ironicamente: “E como me pede que lhe fale sério, vou então revestir-me dessa toga 



 

com tanto que me não há de interromper: ouça pois.” (O REFORMISTA, 27/10/1849, n. 

13, p. 3), nesse momento o personagem diz vestir a toga, o que significa que a partir 

daquele momento ele se coloca em posição de julgamento sobre a questão levantada: é 

preciso reformas nas instituições governamentais? 

A avaliação do M
e
 Braz a princípio soa como tola, superficial e poética, pois ele 

diz que “[...] para a banda do ex colégio Jesuítico, assim por modo de foco concêntrico 

de muitos resplendores, como soe parecer os raios solares refratados pelo prisma!.. Oh o 

prisma do meu Ex
mo.

 compadre! não precisa de nada; está dito!..” (O REFORMISTA, 

27/10/1849, n. 13, p. 3), ou seja, o personagem divaga com o arco-íris, mas, adiante, ele 

começa a afirmar que essa luz reflete nas instituições do governo, como a Tesouraria, a 

cadeia, os quartéis, a alfândega entre outros, mas também no açougue, “Na quitanda, 

onde a redação da gazeta ordem fez incovar ou meter em ordem as peixeiras” (O 

REFORMISTA, 27/10/1849, n. 13, p. 3, grifos do autor), nesse momento a ironia fica 

clara, como se o mestre Braz estivesse no lugar de um conservador. Por fim, o autor 

estabelece uma relação clara com o jornal A Ordem, primeiro com a repetição constante 

de que todas as instituições estão em – ordem, a palavra repete-se onze vezes numa 

única fala, e em segundo por outra relação clara desenvolvida com a redação do jornal 

opositor, que é comparado pejorativamente a uma quitanda, o que pode ser entendido 

como um lugar qualquer e, ao mesmo tempo, acusa o jornal de ocultar, esconder as 

armas que utiliza nessa guerra que é a relação entre os dois partidos, bem como pelos 

periódicos. 

Na fala seguinte, o Dr. Tira-teimas afirma que não vai tolerar essa “[...] perlonga 

de ordem a quem me pertendeis imbutir?” (O REFORMISTA, 27/10/1849, n. 13, p. 3), 

em seguida, mestre Braz começa a enumerar uma série de eventos praticados pelo 

governo conservador pelo estado e que termina com a palavra – ordem, a palavra 

repete-se novamente onze vezes nessa fala, em que um conservador expõe os 

desmandos do próprio partido, terminando com a palavra que também dá nome ao 

jornal rival, essa repetição, por consequência, representa um aumento da extensão do 

texto para intensificar o sentido expresso. Nesse caso, intensifica também o caráter 

irônico do personagem mestre Braz, que funciona como aquele que fala a ‘verdade’ sem 



 

‘pensar’, o que justifica o fim da história com o Dr. Tira-teimas batendo no mestre e 

chamando pela polícia para prendê-lo. 

O diálogo acima foi o único encontrado no periódico O Reformista, mas foi o 

suficiente para suscitar a resposta d’A Ordem, que publicou em três
4
 números diferentes 

o “Diálogo entre um barbeiro e um alfaiate”, instaurando novo processo dialógico entre 

os jornais. Nesses três outros diálogos, entabulados entre um barbeiro liberal e um 

alfaiate sem partido, o caráter didático e educacional faz-se ainda mais presente, pois 

pela criatividade, ambos os personagens discutem os pontos reclamados pelos liberais 

contra os conservadores e, num processo lógico, o próprio liberal acaba por ‘elogiar’ os 

conservadores.  

No diálogo acima analisado, bem como nos outros três mencionados o que se 

pode notar é exatamente os elementos levantados por Pinheiro (1862) com relação a 

esse gênero, pois os ingredientes para a composição do gênero - personagens 

espirituosos que apresentam opiniões opostas e fortes, com elementos irônicos e 

engraçados, mas que manejam a linguagem com propriedade - se combinam de modo a 

persuadir de modo velado, mas, ao mesmo tempo, categórico o leitor dos jornais. Nessa 

perspectiva também é interessante observar o uso desse gênero literário, mas também 

retórico pela sua finalidade última, em específico, podemos pensar, por exemplo, que 

por imitar ou representar a conversa entre duas pessoas o uso do diálogo, nesse caso, 

confere veracidade ao escrito e pode torná-lo mais aceitável “[...] para o público leitor 

que desconfiava de tudo o que contivesse um conteúdo ficcional.” (ABREU et al, 2014, 

p. 2). 

 

2. Considerações finais 

É interessante observar como os escritores e editores a época da imprensa 

Oitocentista buscavam, nos mais diferentes gêneros literários e retóricos, atender as 

necessidades e interesses do dia a dia da redação dos jornais e, por isso, encontramos 

muitos gêneros hoje já esquecidos, desnecessários, como o epigrama, os diálogos, os 

apólogos, anedotas, bosquejos históricos, anedotas entre outros, que devem ser 

                                                             
4 Nos dias 05/11/1849, n. 12; 12/11/1849, n. 13; e, por fim, 15/12/1849, n. 17. 



 

observados um a um, em suas especificidades, para examinarmos até que ponto eles 

influenciaram ou complementaram o novo gênero que surgia a época – o romance. 

Portanto, investigar de que modo os leitores-escritores (BARBOSA, 2007), os 

editores e os jornalistas manipularam e exploraram os gêneros literários clássicos como, 

por exemplo, os diálogos, espécie de composição que, mais tarde, torna-se um dos 

ingredientes chave para a construção das narrativas, faz-se necessário a compreensão 

das práticas de escrita e do fazer literário na formação da prosa de ficção na imprensa 

periódica paraibana. 
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