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RESUMO: Camilo Castelo Branco foi um escritor de grande sucesso literário, sua vasta 

produção atendia aos anseios de um público vasto, disposto a mergulhar nas peripécias 

enredadas pelo autor lusitano. Muitos desses romances, principalmente os primeiros, como 

Mistérios de Lisboa, são considerados apenas reproduções do romance-folhetim francês, pois a 
fase literária era de efervescência desse gênero, logo, essa tendência afrancesada dominou a 

Europa toda, sofrendo reverberações em várias outras nacionalidades. Contudo, percebemos que 

a adaptação a moda folhetinesca, era tática necessária para aqueles que tinham o intuito de 

vender suas obras, haja vista que em meio a grande quantidades de romances traduzidos, os 
escritores locais tinham que utilizar de estratégias literárias para atrair para si o público leitor, 

oferecendo a eles “um produto híbrido, ao mesmo tempo suculento para o leitores vorazes de 

Souvestre, Sue e Dumas, mas com algo a mais em sua preparação, certa cor local, em que o 
público poderia reconhecer traços de seu rosto [...] (OLIVEIRA, 2011, p. 251). Camilo Castelo 

Branco foi, talvez, o escritor português que mais se utilizou dessas estratégias narrativas tendo 

em vista a rentabilidade de suas obras, pois como profissional das letras e primeiro português a 

viver exclusivamente de sua pena, tinha o intuito de agradar editores e leitores.  Nesse sentido, 
objetivamos nesse trabalho, demonstrar que o romance Mistérios de Lisboa atingiu o objetivo 

do autor, a obra,  filiada a linha folhetinesca do momento, fez sucesso estrondoso em Portugal, 

além disso, alcançou notoriedade em terras brasileiras, mais precisamente em Belém do Pará, 
circulando entre espaços destinados a leitura, como o Grêmio Literário Português e nas colunas 

de venda, do Jornal Diário do Gram-Pará. Fato que comprava que os mistérios camilianos 

foram bem aceitos, satisfazendo  leitores de Portugal e Brasil. 
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A grande revolução promovida pelo romance-folhetim, que oportunizou aos 

escritores se promoverem e alcançarem um maior número de leitores, foi decisiva para o 

lançamento e efetivação de muitos autores no mercado das letras, pois consoante Alves 

(1990) o contrato oferecido aos escritores que se destacassem na preferência do público, 

era muito vantajoso. Portanto, ao cair na graça do público  “o escritor podia encarar sua 

atividade em termos estritamente profissionais”(ALVES, 1990, p. 23). Nesse sentido, 

não foi por acaso que inúmeros escritores  

 



 

 

 

se lançaram através do romance-folhetim, e muito dos considerados 
escritores do século passado publicaram grande parte de sua obra em 

suplementos e rodapés de jornais de maior prestígio [...]  Sem 

exagero, pode-se afirmar que alguns desses autores conquistaram 
desde logo o grande público, justamente graças ao veículo de que se 

utilizaram (ALVES, 1990, p. 23) 

 

Camilo Castelo Branco foi, talvez, o escritor lusitano que mais se utilizou do 

espaço jornalístico para se afirmar como operário das letras. O autor, conforme discorre 

Cabral (1890), antes mesmo de publicar seu primeiro romance no jornal, já era um 

exímio colaborador dos periódicos da época. O campo de atuação de Camilo nos jornais 

era variado. Nesse suporte, ele publicou diversos gêneros, como poesia, teatro, crítica 

literária, polêmica, contos, miscelânea, traduções, dentre outros. Com essas 

contribuições, o autor, além de uma renda garantida, tornava seu nome cada vez popular 

e circulante entre os leitores. 

O referido autor, como de conhecimento, foi o primeiro português a viver 

exclusivamente de seu fazer literário em um tempo onde dificilmente um escritor 

poderia se sustentar nesse ramo sem ter outro meio para se manter, logo, para se 

estabilizar nessa seara, a empreitada foi intensa (OLIVEIRA, 2011).  

Camilo precisava trazer a baila títulos que satisfizessem o mercado editorial e o 

público leitor. Para tanto, “teve de transitar entre vários gêneros, escrevendo para 

editores bastante diversos, condição essencial para viver das letras” (OLIVEIRA, 2011, 

p. 251). O ritmo acelerado de suas produções e as exigências dos editores demonstram a 

situação enfrentada por Camilo: 

 

Teófilo Braga revela até que ponto chegava a proletarização literária 
do gênio de Camilo, quando nos indica as exigências de vários 

editores que teve: um deles encomendava-lhes livros de moralismo 

convencionalmente religioso; outro queria enredos históricos; outro só 
aceitava obras de escândalo, quer pela polémica, que pelo conteúdo 

"apimentado”. (SARAIVA e LOPES, 2001, p.18) 

 

Portanto, enquanto profissional das letras, Camilo tinha que agradar a seu editor 

e ao seu público leitor. Essa situação acabava por direcionar sua criação literária. 



 

Direção esta que indicava a predileção do momento, porém não revelava o caminho a 

ser feito, logo, o que há de ser destacar, é a grande capacidade imaginativa do autor, que 

afirmava poder escrever  

romances jesuítas, romances franciscanos, romances carmelitas, 

romances jansenistas, romances despóticos, monárquico-
representativos, carlistas e até romances regeneradores: o que eu 

quiser, e para onde me der a veneta (CASTELO BRANCO, apud 

CABRAL, 1980, p. 50)   
 

Consoante Oliveira, o fato de Camilo ter sido um escritor flexível e versátil em 

relação aos diversos interesses ao qual sua pena teve que caminhar, demonstra o quanto 

ele foi um autor consciente das correntes literárias de seu tempo e sabia, portanto, 

moldar-se às diversas necessidades, “ou seja, estaríamos diante de um escritor mais 

„imaginativo que sentimental‟, capaz de fingir-se moralista, escandaloso, romancista 

histórico, o que necessário fosse”. (OLIVEIRA, 2007, p. 109-110)  

Percebemos, portanto, que Camilo soube o que fazer e como fazer para ter êxito 

em suas narrativas. Em relação ao romance-folhetim não foi diferente, como 

demonstrado acima, esse tipo de narrativa gozava de grande aceitação em Portugal e 

Camilo, atento ao cenário literário concorrido de sua época, sabia que a tática inevitável 

era adaptar-se a moda folhetinesca e não hesitou em construir romances conforme o 

gosto da época. Grande exemplo é o seu romance Mistérios de Lisboa, escrito em 1854. 

Nele, encontramos diversas técnicas narrativas da moda folhetinesca utilizadas pelo 

autor português, com o intuito de atender as demandas de um público diverso. 

O romance, que já faz alusão ao romance-folhetim de Eugène Sue, Mistérios de 

Paris no próprio título, demonstra a finalidade do autor em evidenciar que sua narrativa 

faz parte da mesma família literária daquele, além disso, verificamos que cada um dos 

três volumes que compõem a extensa narrativa é marcado por alguns dos principais 

chamarizes do romance-folhetim: mistério, crime e vingança, logo a chance de atrair o 

público leitor era contundente, e foi o que ocorreu.  

De fato, Mistérios de Lisboa atingiu o objetivo do autor. O romance publicado 

na coluna folhetim do jornal da cidade do Porto, O Nacional, em 1854, fez sucesso 

estrondoso em Portugal. Após ser aprovada pelo público fiel do periódico, a obra foi 



 

editada ainda no mesmo ano em formato livro, em três longos volumes, pela Tipografia 

de J. J. G. Bastos, também do Porto.  

O romance ainda obteve mais cinco edições no século XIX, nos anos de 1858, 

1861, 1864, 1878 e 1890. A segunda em casa de F.G. da Fonseca; a terceira, quarta e 

quinta em casa de Cruz Coutinho e a sexta pela Companhia Editora de Publicações, 

sendo que a quinta edição, de 1878, foi a ultima revista pelo autor, confrontando com a 

primeira. As sucessivas edições de Mistérios de Lisboa comprovam que o autor 

conseguiu atender aos anseios de leitores e editores, gerando assim, proveitos para 

ambas as partes. 

O alcance da narrativa camiliana, contudo, não apenas se deu entre os ares 

portugueses, a mesma se fez presente em terras brasileiras, mais precisamente em 

Belém do Pará, circulando entre espaços destinados a leitura, como o Grêmio Literário 

Português e nas colunas de venda, do Jornal Diário do Gram-Pará.  

Importante ressaltar, que a relação literária entre Portugal e Brasil neste período 

era intensa, fato que pode ser comprovado a partir das inúmeras obras lusitanas que 

circularam nos jornais do Pará, ocupando os espaços destinados ao entretenimento, e em 

outros reclames do jornal, sendo anunciados à venda.  

Esse diálogo, entretanto, de acordo com Sales, já se fazia presente mesmo antes 

da impressão de livros nos trópicos, uma vez que há conhecimento de remessas de 

livros de Portugal para o Brasil, desde o período colonial, “quando os que aqui residiam 

recorriam à importação para obter os livros que desejavam”. (SALES, 2013, p.2) 

A indústria livreira portuguesa, portanto, desempenhava papel expressivo, pois 

títulos diversos de Portugal cruzavam o oceano e ancoravam em terras brasileiras 

(SALES, 2013). Este fato foi significativo para a popularização de muitos escritores 

portugueses, dentre eles, destaca-se o autor Camilo Castelo Branco, que teve 

significativa circulação entre os jornais e espaços de leitura da época. Sales acrescenta 

que:  

 

Nos jornais Diário de Belém, A Província do Pará e A Regeneração, foram 

identificados 33 (trinta e três) escritores portugueses anunciados, entre os 

quais se destacam: Júlio Dinis, Ramalho Ortigão, Almeida Garrett, Rebello 

da Silva, Eça de Queiroz, Faustino Xavier de Novais, Joaquim M. Pinheiro 



 

Chagas, A.M. da Cunha e Sá e Camilo Castelo Branco, o mais presente 

nas folhas volantes, com 14 (quatorze) obras postas à venda (SALES, 

2013, p. 2, grifo nosso)  

 

Em relação ao romance que nos interessa, Mistérios de Lisboa, observamos que 

a obra, provavelmente, nutriu o interesse do público paraense oitocentista, pois 

encontramos  na seção de Vendas do jornal Diário do Gram-Pará
1
, no anos de 1857 e 

1858, anúncios realizados por três livreiros: Godinho Tavares, José Maria da Silva e 

José Dias da Costa. (TABELA 1) 

 

TABELA 1: Anúncios do romance Mistérios de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Esse jornal foi fundado em março de 1853 pelos portugueses José Joaquim Mendes Cavalleiro e 

Antônio Rabello. Em abril do mesmo ano, foi publicado o primeiro número do jornal, com quatro páginas 

divididas em três colunas. O jornal teve duração de quarenta anos e destacou-se por ter sido considerado o 

primeiro a circular diariamente no Pará, haja vista, que, a partir de agosto de 1857, ele passa a ser 

publicado quase todos os dias da semana, ficando em recesso apenas aos domingos, feriados e nos “dias 

santificados”. BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ. Jornais Paroaras: catálogo. Belém: Secretária de 

Estado de Cultura, Desportos e Turismo, 1985. 

Data de Publicação no Jornal Anúncios 

 

05 de agosto de 1857 

Anúncio de venda do romance 

Mistérios de Lisboa, pela Loja 

de Godinho Tavares 

 

25 de agosto de 1857 

Anúncio de venda do romance 

Mysterios de Lisboa, pela loja 

de José Maria da Silva. 

16 de setembro de 1857 ´´ 

 

18 de fevereiro de 1858 

Anúncio de Venda do 

romance Mysterios de Lisboa, 

pelo armazém de José Dias 

da Costa. 



 

 

 

 

Esses dados, consoante Barbosa, são vestígios valiosos, como “mérito de poder 

testemunhar as leituras e os livros de sucesso naquele tempo”( BARBOSA, 2007, p.  

76-77). Outro fato que nos ajuda a comprovar o atrativo do romance foi sua circulação 

no Grêmio Literário Português
2
, uma vez que neste gabinete, encontramos a quarta, 

quinta e sexta edição da obra. Da quarta edição, ano de 1969, encontramos dois volumes 

( I e II), da quinta, ano de 1878, também dois volumes ( I e II), e da sexta, ano da morte 

do autor, 1890, encontramos os três volumes( I, II e III). (FIGURAS 1,2,3,4,5,6 e 7) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2O Grêmio Literário Português foi fundado no ano de 1867, por um grupo de imigrantes portugueses que 

se reuniram para “concretizar a instituição de uma entidade que favorecesse o desenvolvimento da 

cultura, especialmente a divulgação das literaturas portuguesa e brasileira” Cf. SANTOS, Vanessa Suzane 

G. dos. As Camilianas: uma história do livro no grêmio literário português. 2010. 64f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação)-Faculdade de Letras, UFPA, Belém, 2010, p. 27. 

Figura 1: 4º edição do romance 

Mistérios de Lisboa, v.1. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 

Figura 2: 4º edição do romance 

Mistérios de Lisboa, v.2. 
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 5º edição do romance 

Mistérios de Lisboa, v.2. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 

Figura 3: 5º edição do romance 
Mistérios de Lisboa, v.1. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 

Figura 5: 6º edição do romance 
Mistérios de Lisboa, v.1. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 

Figura 6: 6º edição do romance 

Mistérios de Lisboa, v.2. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As edições disponíveis no Grêmio Literário Português demonstram o interesse e 

a relevância de adquirir os exemplares da obra, para que assim, ela estivesse disponível 

aos leitores dos trópicos. Dado este, que nos leva a inferir que ele realmente, gozava de 

grande aceitação.  

Destarte, a verificação de que Mistérios de Lisboa, além de ter feito imenso 

sucesso entre os leitores portugueses, também conquistou notoriedade entre o público 

belenense, haja vista sua circulação entre os anúncios do jornal, e, por conseguinte, nas 

livrarias, e no gabinete de leitura, nos dá indícios substancias para confirmamos que a 

fórmula folhetinesca camiliana deu certa e atingiu o intuito do autor: atender o desejo do 

público. 

 

 

Figura 7: 6º edição do romance 

Mistérios de Lisboa, v.3. 

Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles 

Fonte: Grêmio Literário Português 
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