
  
 
 
 
 

DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ROMANCES EM UM PERIÓDICO 

OITOCENTISTA 

Andréa Correa Paraiso Müller (UEPG)1 
  

Resumo: No presente artigo, temos por objetivo estudar a presença de romances na Revista 
Popular (1859-1862), importante periódico publicado pela Garnier. A partir do ponto de vista 
da história cultural e da história da leitura, procuramos observar os critérios que nortearam a 
escolha das narrativas publicadas e as críticas veiculadas, o que nos permite refletir sobre as 
concepções de romance do periódico.  
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Introdução 

Quando se busca estudar a literatura do passado, é preciso, sobretudo, evitar os 

anacronismos. Um equívoco comum, que acometeu, por muito tempo, a história literária 

e teve consequências sobre o ensino de literatura nas escolas e universidades foi basear-

se unicamente em critérios do presente do pesquisador para debruçar-se sobre textos do 

passado, ignorando a leitura que tais textos receberam quando de sua primeira 

publicação. Abreu considera que  

uma leitura plenamente histórica da literatura deveria reconstituir      os 
critérios de composição e avaliação dos textos na época de sua 
composição e primeira circulação e examinar as produções a partir desses 
elementos e não de características próprias a outros tempos (ABREU, 
2014, p. 42). 
 

Considerar a circulação e a recepção dos textos que se pretende tomar como 

objetos de estudo e conhecer os critérios que orientavam a leitura no período em que 

foram publicados contribui para uma compreensão mais apropriada de tais textos, bem 

como para uma visão mais ampla da literatura do passado, evitando, assim, os 

equívocos desencadeados por uma visão anacrônica. 

Tendo em conta tais considerações, o presente trabalho insere-se em uma pesquisa 

maior, que toma a imprensa oitocentista como fonte primária para melhor compreender 

a leitura literária no Brasil do século XIX, particularmente o processo de consolidação 

do gênero romanesco no país. Tanto a publicação de romances e narrativas de ficção em 

prosa de maneira geral quanto a veiculação do debate crítico sobre o gênero fazem dos 

periódicos oitocentistas fontes relevantes para se conhecer os critérios que nortearam a 
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apreciação de textos literários, particularmente romances, ao longo do século XIX. 

Conhecer tais critérios é fundamental para compreender, por exemplo, as razões pelas 

quais determinadas obras eram valorizadas em detrimento de outras, bem como avaliar 

a importância de textos hoje desconhecidos ou considerados menores, entendendo por 

que foram tão apreciados pelo público ou pela crítica de seu tempo. 

Buscaremos refletir, a seguir, sobre a presença de romances na Revista Popular, 

importante periódico da corte que circulou de 1859 a 1862. Procuraremos entender de 

que maneira dois dos principais parâmetros que balizavam as leituras críticas em 

meados do século XIX (a moral e a nacionalidade) estavam presentes − tanto nas 

críticas veiculadas quanto na escolha dos textos ficcionais publicados. 

A presença de romances na Revista Popular 

 Empreendimento da renomada casa Garnier, a Revista Popular era “um periódico 

eclético que publica textos sobre Literatura, sobre Língua e sobre Crítica literária, que 

conta com a colaboração de nomes importantes da época” (PINHEIRO, 2007, p.13). 

Circulou de 1859 a 1862, tendo sido substituída pelo Jornal das Famílias, hoje mais 

conhecido e objeto de um número maior de pesquisas, talvez por ter tido entre seus 

colaboradores Machado de Assis.  

        A Revista Popular situa-se em um momento da leitura no Brasil em que a 

circulação de traduções de romances estrangeiros, especialmente franceses, era 

marcante, mas preocupava muitos homens de letras, que viam a ficção estrangeira como 

concorrência para as produções brasileiras. Como diversas outras revistas do período, a 

publicação manifesta o intuito de “produzir e divulgar a então nascente literatura pátria” 

(LIMA, 2008, p. 89).  

        No texto de apresentação do primeiro número da revista, esse compromisso com a 

literatura nacional explicita-se: “Longe de banir a literatura estrangeira, dar-lhe-emos 

generosa hospitalidade, mas nunca nos esqueceremos de que escrevemos no Brasil e em 

língua portuguesa [sic]. Não correremos os de casa para afagar os de fora” (REVISTA 

POPULAR, 1859, p. 3).  

       Ainda no texto de apresentação, percebemos a presença de outro critério importante 

na avaliação da produção artística, sobretudo dos romances, na primeira metade do 

século XIX, a moral: 

Nem sempre seremos pois sérios, procuraremos também contribuir 
para o recreio dos nossos leitores. Mas recreando pode-se instruir 
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disfarçadamente, não nos esqueçamos disso. O recreio, que se busca 
nos livros, deve ser uma instrucção [sic] amena (REVISTA 
POPULAR, 1859, p. 3). 
 

        Até que ponto esses dois critérios tão caros à época foram efetivamente observados 

pela revista na escolha dos romances publicados e dos textos críticos veiculados? 

Muitos pesquisadores assinalam a forte presença de romances franceses na Revista 

Popular. É o caso, por exemplo, de José Paulo Paes, em Armazém Literário, quando, ao 

tratar do sucesso do folhetim no Brasil, afirma: “A Revista popular, depois convertida 

no Jornal das famílias brasileiras [...], também se dedicou ao gênero publicando 

numerosos folhetins franceses” (PAES, 2008). Miranda e Azevedo também consideram 

grande o número de romances estrangeiros publicados na revista e consideram que o 

periódico não cumpre a promessa, feita no texto de apresentação do primeiro número, 

de privilegiar a literatura nacional: “Porém, no caso da Revista Popular, a promessa não 

é cumprida, uma vez que o número de publicação de romances estrangeiros – em sua 

grande maioria franceses – se sobrepõe ao de nacionais” (MIRANDA; AZEVEDO, 

2010, p. 158). 

     Porém, ao estudar a revista focalizando as narrativas publicadas (tanto na seção 

“Romances” quanto na seção “Contos e narrativas”) e os textos de crítica literária (em 

sua maioria resenhas), a impressão de predomínio do romance francês se desfaz. Vamos 

aos dados coletados. 

     Ao longo dos seus quatro anos de circulação, a Revista Popular publicou, na seção 

denominada “Romances”, os seguintes textos: 

1. A dívida de jogo [La dette de jeu, de P.-L. Jacob, pseudônimo de Paul Lacroix. 

Edição original: 1849] 

2. O romance de um moço pobre [Le roman d’um jeune homme pauvre, de 

Octave Feuillet. Ed. Or. 1858] 

3. A filha de Affonso III – Luiz de Castro 

4. Lampo – P. Henriques 

5. Hyppolito e Izabel – Pedro Ernesto Albuquerque de Oliveira 

6. Aventuras sentimentaes d’uma amante abandonada [“Aventures 

sentimentales d’une maitresse délaissée”, capítulo XII de Les femmes comme 

eles sont, de Arsène Houssaye. Ed. Or. 1857] 

7. Um botão de rosa – Lino d’Almeida 
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8. O agrião e a cicuta – F. C. [Fernando Castiço] 

9. O relicário de ouro – P. S. [?] 

10. Um raio – Insulano 

11. Os estudantes de Heidelberg – Charles Deslys [1857] 

12. História de uma moça bonita – [?] 

13. A lenda de Mimosa – traduzido pelo Pe. Francisco Bernardino de Souza 

14. A luneta – Mme. Émile de Girardin [1831] 

      Foram, portanto, 14 romances publicados, sendo: 

 6 escritos originalmente em língua portuguesa por autores brasileiros ou 
portugueses que viviam no Brasil e colaboravam com a revista;  

 6 estrangeiros traduzidos, entre os quais 5 franceses e um cuja origem não 
conseguimos identificar;  

 2 sem identificação de autoria, mas cujas histórias se passam no Brasil, o que 
nos faz supor tratarem-se também de textos produzidos por brasileiros ou por 
portugueses que aqui moravam.  

       Percebe-se, pois, que, ao menos na seção especificamente dedicada à veiculação de 

romances, as traduções não são maioria, e o propósito expresso no primeiro número da 

revista – de “não correr os de casa para afagar os de fora” – parece manter-se. 

       É interessante notar que 4 dos 6 romances estrangeiros publicados (A dívida de 

jogo, O romance de um moço pobre, Aventuras sentimentais de uma amante 

abandonada e A lenda de mimosa) foram publicados sem menção de autoria. Os três 

primeiros nem sequer foram apresentados como traduções. E no último, cuja autoria não 

identificamos, o destaque foi dado ao tradutor brasileiro, o Padre Francisco Bernardino 

de Souza, assíduo colaborador da revista. Haveria uma intenção de não chamar a 

atenção para os romances estrangeiros? Certamente, a revista não ignorava o sucesso 

que os romances estrangeiros, sobretudo os folhetins franceses, obtinham junto ao 

público; assim, não poderia deixar de publicá-los, mas, talvez, não quisesse dar-lhes 

grande destaque. 

     Além da seção “Romances”, havia também a seção “Contos e narrativas”, na qual o 

número de textos publicados foi bem maior: 33 narrativas ao longo dos 4 anos de 

circulação da revista. Dessas, observamos que: 

 28 foram escritas originalmente em língua portuguesa por autores brasileiros ou 
portugueses que viviam no Brasil e eram colaboradores da revista; 

 2 foram traduzidas, porém sem indicação de autor, apenas de tradutor; 
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 3 aparecem sem indicação  de autoria, mas narram histórias que se passam no 
Brasil, o que permite supor que foram compostas por brasileiros ou por 
escritores portugueses que aqui viviam. 

      Na seção “Contos e narrativas”, portanto, a predominância da ficção nacional é 

ainda maior do que na seção “Romances”.  

      Algumas outras seções da revista, como, por exemplo, “Variedades”, também 

publicavam, vez ou outra, algumas narrativas, mas não eram seções dedicadas 

exclusivamente a essa gênero. Por isso, optamos por nos ater às seções “Romances” e 

“Contos e narrativas”.  

      A existência dessas duas seções sugere que havia, na Revista Popular, uma 

tentativa, ainda que tênue, de diferenciar romance e conto. No entanto, ainda não eram 

nítidos os parâmetros utilizados para tal diferenciação. A princípio, parece que o critério 

era a extensão dos textos, uma vez que, em geral, as narrativas publicadas em “Contos e 

narrativas” eram mais curtas do que as publicadas em “Romances”. Entretanto, alguns 

textos pulicados como romances também eram bastante curtos; é o caso de Um raio, 

assinado por Insulano (pseudônimo de Duarte Paranhos Schutel), que foi veiculado na 

íntegra em apenas um número do periódico. Outro caso interessante a esse respeito é o 

da narrativa denominada História de uma moça bonita, texto não assinado: o primeiro 

capítulo foi publicado na seção “Romances”, mas, a partir do segundo, o texto passou a 

integrar a rubrica “Contos e narrativas”. Além disso, uma das narrativas estrangeiras 

publicadas na seção “Romances”, Aventuras sentimentais de uma amante abandonada, 

veiculado na revista sem nome de autor, fazia parte do livro Les femmes comme elles 

sont, de Arsène Houssaye, obra que intercala considerações sobre as mulheres com 

narrativas. Ou seja, curto ou extenso, não se tratava de um romance publicado como tal 

em livro ou folhetim, mas de parte de uma obra maior que foi extraído e publicado na 

revista. 

        Embora houvesse já, ao que parece, uma certa intenção de definir o que seria 

romance, distinguindo-o do conto,  ainda não havia parâmetros muito claros para essa 

definição. Como bem lembra Márcia Abreu a respeito do que se considerava romance 

até a primeira metade do Oitocentos, 

Até a primeira metade do século XIX, não havia uma estabilidade na 
definição do gênero nem em sua denominação. Chamava-se de romance 
coisas tão diversas como As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, uma 
longa narrativa em prosa que revive a Odisseia por meio da viagem do 
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filho de Ulisses no encalço do pai, e O anniversario de D. Miguel em 
1828, composto por apenas seis capítulos distribuídos em 36 páginas 
(ABREU, 2014, p. 44). 
 

        Falamos, pois, de um período em que o romance ainda estava em processo de 

consolidação e aceitação; a tentativa de separar “Romances” e “Contos e narrativas” na 

Revista Popular dá testemunho desse processo em que, aos poucos, o gênero romanesco 

vai-se solidificando e se definindo nas concepções de críticos e escritores. 

        Resta observar, ainda, que, além de textos literários (não apenas prosa ficcional, 

mas numerosos poemas e alguns textos teatrais), a Revista Popular também tinha 

espaço para a crítica, sobretudo resenhas. Em seus quatro anos de circulação, o 

periódico publicou apenas sete textos críticos dedicados a avaliar romances. Nesses sete 

artigos, foram abordados seis romances, entre os quais apenas dois são estrangeiros: Por 

causa de um alfinete, de J. T. De Saint-Germain, elogiado por Joaquim Manuel de 

Macedo na “Crônica da Quinzena”, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert, duramente 

reprovado por Nuno Alvares em um texto crítico cujo objeto principal era um romance 

brasileiro, A filha da vizinha, de Antonio José Fernandes dos Reis. Todas as críticas 

fizeram menção à moralidade das obras analisadas, como se pode observar na avaliação 

que Paulina Philadelphia faz do romance Emilio, de João Antonio de Barros Junior: 

Com o titulo de Emilio acaba de publicar o Sr. João Antonio de Barros 
Junior um lindo romance que se recommenda não só pela belleza e 
elegância do seu estylo, como pela naturalidade das suas scenas e grande 
moralidade do enredo. [...] Continue o joven autor a estigmatizar o vicio e 
a elogiar a virtude (REVISTA POPULAR, 1862, p. 40-41). 
 

         Na escolha das narrativas publicadas e daquelas avaliadas em suas páginas, a 

Revista Popular parece, portanto, ter-se mantido fiel ao propósito expresso no texto de 

apresentação de seu primeiro número.  

Considerações finais 

        Os romances estrangeiros, sobretudo franceses, estavam presentes na Revista 

Popular, assim como em outros periódicos brasileiros de meados do século XIX, uma 

vez que eram sucesso em diversas partes do mundo ocidental. Jean-Yves-Mollier 

esclarece que o advento do folhetim fez ganhar impulso na França uma espécie de 

indústria do romance: depois de obter sucesso nos folhetins de jornais franceses e em 

livros de coleções de preço mais baixo, narrativas ao gosto popular ganhavam 

extraordinária aceitação em vários outros países (MOLLIER, 2008). Entretanto, tais 
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romances não eram maioria entre os publicados na revista. A nacionalidade parece ter 

sido um critério na escolha das narrativas a serem publicadas.  

        Além disso, é importante ressaltar que a maior parte dos romances e contos 

publicados na Revista Popular são desconhecidos pelo público de hoje. Mas o fato de 

terem sido publicados em um periódico de prestígio no seu tempo, indica que 

correspondiam aos critérios daquela época. Conhecer, portanto, os textos que a revista 

veiculava nos revela uma pequena parte do “espaço literário” daquele momento e nos 

permite conhecer um pouco melhor a leitura de romances no Brasil de meados do século 

XIX, para além do que nos dizem as histórias literárias. 
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