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Uma questão de escala, não 
de natureza: a circulação 
da cultura no século XIX 1

1 Este texto é fruto de trabalho desenvolvido no interior do projeto “Circulação 
Transatlântica dos Impressos – a globalização da cultura no século XIX”, desenvolvido 
entre 2010 e 2016, com financiamento da FAPESP, do CNPq, do FAEPEX-UNICAMP, 
da Université de Versailles e da Universidade Nova de Lisboa. Há informações detalhadas 
sobre as pesquisas no site http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/, onde se 
encontram também as referências às publicações pela equipe de pesquisadores.

*	 Professora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Coordenadora do projeto 
Circulação Transatlântica dos Impressos: a globalização da cultura no século XIX.

Márcia Abreu*

Resumo

Este artigo faz ver que a excessiva atenção ao componente nacional deixa 
na sombra as conexões transnacionais mantidas por letrados, editores, livreiros 
e leitores no século XIX. Chama a atenção para a noção de circulação, que 
dá destaque à permeabilidade entre as culturas e à interdependência entre 
os países, questionando concepções de atraso e dependência, bem como de 
centro e periferia. A conexão entre Europa e Brasil é analisada, neste texto, 
a partir de anúncios de romances à venda divulgados em periódicos da 
Inglaterra, da França, de Portugal e do Brasil nas duas primeiras décadas 
do Oitocentos. O estudo revela a existência de similaridades no mercado 
livreiro, bem como a existência de um repertório comum de obras ficcionais 
em circulação, concluindo que as diferenças sócio-político-econômicas não 
devem ser sobrevalorizadas no entendimento da cultural oitocentista.
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Estudantes dos cursos de Letras e alunos do Ensino Médio estão 
acostumados a pensar a literatura do século XIX como um conjunto de 
produções compartimentadas por nações, as quais teriam como referência 
as novidades literárias surgidas em especial na França e Inglaterra. Dessa 
perspectiva, as inovações emergiriam nesses países e seriam importadas 
por outros, que tentariam trasladar o modelo, aclimatando-o às 
condições locais. No entanto, a pesquisa histórica em fontes primárias 
revela uma situação distinta, deixando evidente a circulação cultural e a 
interdependência entre os países. 

Neste texto, a atenção estará concentrada em anúncios de romances 
à venda divulgados em periódicos da Inglaterra, da França, de Portugal e 
do Brasil nas duas primeiras décadas do século XIX, a fim de observar as 
similaridades e as peculiaridades nos mercados livreiros de cada localidade. 
Em seguida, analisa-se parte do repertório de obras ficcionais em circulação 
no mesmo período, evidenciando a existência de importantes vínculos 
entre os quatro locais e de permanências ao longo do tempo, contrariando 
a ideia de história da literatura como sucessão de rupturas estéticas.

A circulação transatlântica da cultura no século XIX 

O “longo século XIX”1 pode ser mais bem compreendido se 
considerarmos as trocas realizadas entre diferentes partes do globo; trocas 
favorecidas por inovações técnicas, como por exemplo, o desenvolvimento 
dos transportes marítimos, que encurtou o tempo de viagem entre a Europa 
e a América e favoreceu o trânsito de livros, de periódicos e de pessoas. O 
Oitocentos é particularmente interessante porque, ao mesmo tempo em que 
se intensificavam essas articulações comerciais e culturais, ocorriam processos 
de constituição de Estados nacionais independentes, que enfatizaram as 
peculiaridades locais como alicerce da nacionalidade e da soberania política. 
Mas uma observação atenta mostra que mesmo os movimentos nacionalistas 
não se desenvolveram de forma isolada, restritos ao interior das fronteiras 
de cada país, mas ocorreram como parte de um conjunto de trocas e 
contrastes com outras nações em formação. Isso foi observado, por exemplo, 
por Michel Espagne e Michael Werner, que, em texto de 1994, afirmavam 

1 O “longo século XIX” compreende o período entre a década de 1780, (revolução industrial e 
revolução francesa) e 1914 (início da Primeira Guerra Mundial). Ver Eric Hobsbawm, The age of 
revolution, 1789-1848, London/New York, Weidenfeld & Nicolson/World Publishing, 1962. 
Eric Hobsbawm, The age of Capital, 1848-1875, London, Weidenfeld & Nicolson, 1975. Eric 
Hobsbawm, The age of Empire, 1875-1914, London, Weidenfeld & Nicolson, 1987.
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que “a própria definição do que é uma literatura nacional é praticamente 
impossível sem o recurso continuado a elementos de culturas estrangeiras”2. 
Um pouco depois, em 2001, Anne-Marie Thiesse afirmou: “nada pode ser 
mais internacional do que a formação das identidades nacionais.”3

Por isso parece importante colocar ênfase na noção de circulação, 
porque ela rompe com a ideia de fechamento sobre territórios nacionais 
e deixa claro que as fronteiras não eram um empecilho para o trânsito 
de livros, de revistas, de espetáculos e de impressos em geral. A noção de 
circulação também parece a mais adequada porque ajuda a evitar tanto o 
eurocentrismo quanto o exotismo, enfatizando a ideia de movimento entre 
a Europa e o Brasil e não de fluxo de ideias ou mercadorias da Europa para 
o Brasil. Ela leva, também, a pensar mais em termos de conexão do que de 
dependência cultural, mais em termos de apropriação do que de influência.

Este trânsito pode ser percebido, por exemplo, por meio das traduções 
dos romances de José de Alencar, para o italiano, o alemão, o inglês e o 
francês, no século XIX, as quais contaram com diversas edições, chegando 
a haver, em alguns casos, múltiplas traduções de um mesmo título4. O 
fluxo de bens culturais era, em alguns casos, fruto de iniciativas do governo 
brasileiro visando tornar a produção literária local conhecida (e, na melhor 
hipótese, apreciada) na Europa. Basta citar o caso da publicação do livro 
Le Brésil Littéraire. Histoire de la Littérature brésilienne suivie d’un choix de 
morceaux tirés des meilleurs auteurs brésiliens. A obra, financiada por D. 
Pedro II, foi elaborada por um austríaco, Ferdinand Wolf, escrita em francês 
e publicada em Berlim, com o objetivo de “fazer valorizar na Europa a bela 
literatura do Brasil” e “atrair a atenção de todo o mundo civilizado”5. O 

2 Michel Espagne e Michael Werner, Philologiques III. Qu’est-ce qu’une littérature 
nationale? Approches pour une théorie interculturelle du champ littéraire, Paris, Éditions 
de la Maison des Sciences de l’Homme, 1994, p. 7.

3 Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales – Europe XVIIIe – XIXe siècle, 
Paris, Éditons du Seuil, 2001.

4 Ver Valéria Cristina Bezerra, A literatura brasileira em cenário internacional: um estudo 
do caso de José de Alencar, Belo Horizonte, Relicário, 2018. Wiebke Alencar, “Romance 
brasileiro em tradução alemã: O Guarany e Innocencia produto nacional e best-seller 
no longo século XIX”, in Márcia Abreu (org.), Romances em movimento: a circulação 
transatlântica dos impressos (1789 -1914), Campinas/São Paulo: Editora da Unicamp/
FAPESP, 2016. Ilana Heineberg, “Um Brasil para francês ler: das traduções do Guarany 
e de Innocencia ao exotismo dos romances de Adrien Delpech”, Idem.

5 Ferdinand Wolf, Le Brésil Littéraire, Histoire de la Littérature brésilienne suivie d’un 
choix de morceaux tirés des meilleurs auteurs brésiliens, Berlim, A. Asher, 1863, p. 1.
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trânsito entre continentes pode ser percebido também pelo fato de haver 
editores e tipógrafos que imprimiam obras em português na França e na 
Inglaterra, vendendo-as tanto na própria Europa, quanto exportando-as 
para o Brasil, o que revela a importância do mercado consumidor brasileiro 
para empresas de edição francesas e inglesas6.

Haveria muitos outros exemplos a dar, mas estes bastam para mostrar 
que as noções de centro e periferia são pouco apropriadas. Ainda que a 
França seja reconhecida como lugar de produção das obras mais valorizadas 
e apreciadas, como ponto de passagem importante para a produção 
de traduções, como lugar relevante para impressão de livros, fica claro 
também que ela depende de outros países para ampliar a lucratividade 
de suas empresas de edição e para consolidar sua hegemonia cultural. 
Também é evidente que essa hegemonia não é aceita sem resistência ou 
sem esforços para ocupar espaço nos locais mais valorizados de produção 
cultural, como ocorre no caso das traduções e da publicação na Europa 
de obras compostas no ou sobre o Brasil.

Quando se consideram as relações entre outros lugares que não a 
França, vê-se que havia múltiplos “centros” e que eles não ocupavam 
lugares fixos. Portugal se destaca, por exemplo, como local de publicação 
de traduções, que eram produzidas com muito mais intensidade lá do 
que no Brasil. Mas este predomina quando se trata de traduzir folhetins, 
que eram publicados no Rio de Janeiro muito antes do que em Lisboa. 
O Brasil sobressai-se também pela quantidade de leitores, tendo em vista 
o tamanho da população, o que o tornava um mercado importante para 
o escoamento da produção editorial portuguesa.

Embora a cultura letrada não estivesse distribuída de maneira uniforme 
pelo mundo e ainda que seja evidente a proeminência da Inglaterra e da 
França na produção e na difusão de livros, não parece adequado colocar 
estes países como baliza de toda a produção cultural ou como referência para 
avaliação e análise daquilo que ocorria no restante do mundo. Ao contrário, 
interessa prestar atenção às conexões entre os diferentes lugares, observar a 
permeabilidade entre as culturas e a interdependência entre os países.

Nessa perspectiva, também perdem importância as ideias de imitação 
e de atraso cultural, que são resultado da supervalorização de algumas 
culturas e de uma falta de atenção aos modos específicos de produção da 

6 Paulo Motta Oliveira, “Narrativas que viajam: os romances em português editados em 
Paris”, in Márcia Abreu (org.), op. cit.
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cultura letrada nas diferentes partes do globo, dos seus fluxos e de suas 
conexões, que são muito mais intensos do que normalmente se supõe.

Assim, não havia um centro fixo nem uma periferia absoluta, como 
um fim de linha da cadeia de transmissão da cultura. O que parece haver 
são múltiplos centros, que não ocupavam pontos fixos. Por isso, a ideia 
de circulação é tão apropriada, por enfatizar o movimento e por não 
estabelecer lugares fixos de partida e de chegada.

Livreiros e editores: práticas semelhantes ao redor do mundo

A conexão entre Europa e Brasil pode ser observada em anúncios 
de livros à venda divulgados em periódicos da Inglaterra, da França, 
de Portugal e do Brasil. Tomemos em consideração as propagandas 
publicadas na Gazeta de Lisboa (Portugal), The Times (Londres – 
Inglaterra), Journal de l’Empire (Paris – França) e Gazeta do Rio de Janeiro 
(Brasil)7, nas duas primeiras décadas do século XIX, prestando atenção 
aos anúncios de romances à venda.

Todos esses periódicos eram de ampla circulação, voltados para público 
não especializado. Os quatro jornais são parecidos até mesmo do ponto 
de vista material, sendo compostos por quatro páginas maciçamente 
cobertas por textos8. Mais importante: todos eles publicavam anúncios 
de livros, permitindo, assim, a realização de comparações entre os quatro 
lugares, em um mesmo momento, a partir de uma mesma metodologia.

7 Os dados provenientes da Gazeta de Lisboa foram recolhidos por Beatriz Gabrielli, 
os do The Times por Taís Franciscon e os da Gazeta do Rio de Janeiro por Simone 
Mendonça de Souza, todas sob minha orientação. Os dados estão armazenados no 
CiTrim, um banco de dados especialmente desenvolvido pelo projeto Circulação 
Transatlântica dos Impressos, em que para se organizam informações sobre livros, 
periódicos, espetáculos teatrais e romances. O CiTrim reúne informações sobre 
as formas de circulação das obras (ou seja, sobre as publicações em língua original, 
traduções e adaptações) publicadas no Brasil, Portugal, França e Inglaterra entre 1789 
e 1914, e sobre os indícios de sua circulação (isto é, informações sobre encenações, 
bem como sobre a presença de romances e peças teatrais em textos críticos, anúncios de 
jornal, catálogos de bibliotecas, leilões, inventários, testamentos, catálogos de livreiros, 
documentos de censura, contratos editoriais) nos mesmos locais e período. 

8 A partir de 1810, o The Times apresenta edições maiores, com seis páginas, 
publicadas geralmente nos finais de semana. A Gazeta do Rio de Janeiro foi idealizada, 
inicialmente, como semanal, mas logo passou a bissemanal. Em geral circulava em 
edições com quatro páginas, mas, em ocasiões especiais, chegou a ter oito páginas. 
A Gazeta de Lisboa, também tinha 4 páginas e era quinzenal até 1809, tornando-se 
diária a partir deste momento.
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Figura 1 – Primeira página dos jornais Gazeta de Lisboa, Gazeta do 
Rio de Janeiro, The Times e Journal de l’Empire.

Os anúncios do periódico inglês apareciam sempre na segunda 
página, reservada a propagandas de produtos variados, entre os quais 
livros e espetáculos teatrais, que eram agrupados, sem se misturar com a 
propaganda de outras mercadorias. Entre 1800 e 1820, foram publicados 
1.641 anúncios de romances à venda, divulgando 581 obras diferentes, 
escritas por mais de duas centenas de autores. Estes números tornam-se 
ainda mais espantosos quando se sabe que os romances não eram o único 
gênero propagandeado nem tampouco o mais frequente, já que a maior 
parte dos anúncios de livros divulgava obras de conhecimento geral ou 
relacionados às práticas cotidianas. 

O Journal de l’Empire, que circulou entre 1805 e 1814, apresenta 
números muito mais modestos, mas segue um padrão semelhante no 
modo de formatar os reclames, invariavelmente mencionados na quarta 
página. Dentre os jornais analisados, este é o único que separa o rodapé da 
parte superior da página, distinguindo o espaço das notícias internacionais 
do das variedades, entre as quais tinha destaque a programação teatral. 
Os anúncios de obras à venda fechavam ambas as partes, aparecendo na 
última coluna da parte superior e no derradeiro trecho das variedades.

Também na última página, ficavam os anúncios da Gazeta de Lisboa 
e da Gazeta do Rio de Janeiro, separados por um traço das notícias (que 
ocupavam a parte superior) e antes dos avisos gerais. A localização 
privilegiada e o uso constante das mesmas expressões destacavam os 
anúncios de publicações do resto das propagandas e avisos.

Assim como em Londres e Paris, os romances não eram o gênero 
mais frequente nos anúncios, que se voltavam, sobretudo, para obras 
religiosas e profissionais. Em Lisboa, entre 1808 e 1820, há um total 
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de 298 anúncios de romances, nos quais se propagandeiam 157 títulos 
diferentes. No caso do Rio de Janeiro, os romances tampouco tinham 
primazia dentre os livros anunciados, que se dirigiam a obras de direito, 
medicina, política, filosofia, além dos sempre presentes livros religiosos. 
Nestes mesmos anos, foram publicados 87 anúncios propagandeando 44 
títulos diferentes9.

Estes dados numéricos (mais de 1.600 anúncios em Londres; 
298 em Lisboa e 87 no Rio de Janeiro) parecem convidar a repetir o 
discurso sobre a precariedade da cultura letrada em Portugal e no Brasil. 
Entretanto, se resistirmos ao impulso à repetição e se não nos deixarmos 
impressionar apenas pelos dados quantitativos, enxergaremos um quadro 
mais complexo e menos assimétrico. Sem negar que os números são 
extremamente diferentes, é possível observar notáveis semelhanças no 
trato com os romances e a existência de práticas e valores compartilhados 
entre editores e vendedores de livros nos quatro países. 

Uma primeira semelhança está na forma de elaboração dos anúncios, 
em que se dá destaque a um mesmo conjunto de elementos. Não causará 
espanto o fato de todos informarem o título e o valor da obra, afinal, 
o produto e seu preço são os elementos essenciais de uma propaganda. 
Mas a repetição de outros dados revela a existência de concepções 
partilhadas entre os editores e livreiros e, podemos supor, valorizados 
também pelos compradores, pois, se assim não fosse, seriam suprimidos 
das propagandas, que eram pagas em função do número de caracteres ou 
linhas empregados. 

Na Inglaterra, as propagandas possuem, em geral, a indicação “This 
day will be published” e suas variantes (“Books published this day”, 
“Speedly will be published”, “On Friday will be published”), seguida 
de informações sobre o formato do livro (12º, 8º etc.), o número de 
volumes e o preço, como se vê no anúncio abaixo, que segue a fórmula 
mais habitual nas propagandas: 

A Glance At High Life. This day is published, in 3 vols, 
12mo, price 15 s., sewed, Life As It Is; Or, A Peep Into 
Fashionable Parties; a novel. ‘To show/ The very age and 
body of the time, its form/ And pressure’. Printed at the 
Minerva Office, Leadenhall-street, for Lane, Newman, 

9 Considerado o período para o qual há dados em Lisboa e Rio de Janeiro (1808 – 1820), a 
quantidade de anúncios divulgados em Londres chega a 861, propagandeando 288 romances.
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and Co.; and sold by C. Chapple, Pall-Mall; W. Earle, 
Albemarie-Street; and all booksellers; and at every 
Circulating Library.10

O anúncio destaca a materialidade do impresso, informando que se 
trata de obra em 3 volumes em 12o, e chega ao ponto de informar, como 
ocorre muitas vezes, que a encadernação é costurada (sewed). Esclarece 
quem é o responsável pela edição (Lane, Newman, and Co.), em que a 
tipografia foi impressa (Minerva Office), adverte que o livro está disponível 
em todas as livrarias e bibliotecas circulantes, destacando dois livreiros em 
especial (C. Chapple e W. Earle). E informa o preço (15 shillings). 

Nos casos em que a edição é ilustrada, este elemento é invariavelmente 
destacado, como se vê neste anúncio:

This day is published, in 2 vols, 12mo., embelished with 
upwards of 40 beautiful plates, cut in wood. The Temple of 
The Fairies, being a selection of the best fairy tales, translated 
from the French of Cabinet des Fées, &c. and illustrated with 
wood engravings by Lee. Printed for J. Harris, Corner of St. 
Paul’s Church-Yard, and Vernor and Hood, St. Poultry.11

Neste caso, destaca-se o fato de o livro ser uma tradução de obra 
francesa, cujo título original é também mencionado, e chama-se a atenção 
para a presença de 40 ilustrações produzidas por meio de xilogravura 
– além de referir os elementos destacados no anúncio anterior, como 
número de volumes, formato da edição etc.

Em Paris, observa-se a mesma atenção às questões relativas à forma 
material, como se vê, por exemplo, no anúncio a seguir:

EDITION STEREOTYPE, d’après le procédé d’Herhan; 
Histoire de Gusman d’Alfarache, par Lesage. Deux gros vol. 
In-18 sans fig. 2 fr.70c; in-12 avec 4 fig., pap. Fin 5 fr.30c; 
in-12 pap. Vél. Fig. 9 fr.40c.
À Paris, à l’imprimerie Stéréotype, chez H. Nicolle, rue 
des Petits-Augustins, no. 15.
Et chez LE NORMANT, imprimeur du JOURNAL DE 
L’EMPIRE, rue des Prêtres Saint Germain l’Auxerrois, n o. 151. 

O anúncio informa, logo na primeira linha, antes mesmo de indicar o 
nome do livro, qual foi a técnica empregada em sua impressão: “EDITION 

10 Anúncio do The Times, dia 10 de dezembro de 1807, p. 4, Fonte: The Times Archive.
11 Anúncio do The Times, dia 28 de março de 1805, p. 2. Fonte: The Times Archive.
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STEREOTYPE, d’après le procédé d’Herhan”, o que significa que a edição 
foi feita por meio do método desenvolvido por Louis-Etienne Herhan, 
no final do século XVIII, que evitava a composição da página letra a 
letra, utilizando-se de matrizes móveis de cobre12. Em seguida, informa-se 
o título (Histoire de Gusman d’Alfarache) e detalham-se as várias formas 
materiais do impresso e seus preços: “dois grossos volumes in 18 sem 
figuras, por 2,70 francos; in 12 com 4 figuras em papel fino 5,30 francos; 
in 12, em papel velino com figuras 9, 40 francos”. Seguem-se os nomes dos 
responsáveis pela publicação (H. Nicolle e Le Normant) e seus endereços13.

Em outros casos, detalhava-se a letra e o papel empregados, 
informando, por exemplo, que o livro fora impresso com tipo “cicéro 
neuf” em “belo carré fin d’Auvergne”, ou seja, em papel para impressão no 
formato 42 x 54 cm14.

Em Lisboa, há estratégias publicitárias semelhantes. Os anúncios são 
introduzidos pelas expressões: “Sahiraõ á luz”, “Sahio á luz”, no caso 
de lançamentos, e “Livros que se vendem (local)”/“Livros que há para 
vender”, no caso de propagandas feitas por livreiros. As informações 
oferecidas são análogas às dos anúncios ingleses:

Sahírão á luz: Os Amantes Desgraçados, novella, em 8.°, 
seu preço 160 réis. _ O Diabo Coxo, Verdades sonhadas, 
e Novellas de outra vida trazidas a esta: traduzido em 
Portuguez. Esta obra, que he huma boa critica, se acha 
adornada de estampas: custa 480 réis. _ Vendem se na Casa 
da Gazeta; na loja de Luiz José de Carvalho, aos Paulistas; nas 
dos livreiros em Alcantara, e em Belem, na de José Tiburcio.15

12 Para uma descrição do método, ver Albert Cim, Petit manuel de l’amateur de 
livres, Paris, E. Flammarion, 1923. Disponível em https://archive.org/stream/
petitmanueldelam00cimauoft#page/n3/mode/2up. Ver também “L’édition 
stéréotype”, in Bibliomab: le monde autour des livres anciens et des bibliothèques. 
Disponível em https://bibliomab.wordpress.com/2011/09/23/ledition-
stereotype/. Consultados em 15 de junho de 2019.

13 Journal de l’Empire, 22 de março de 1806.
14 “Annonce, Mémoires secrets sur le Règne de Louis XIV, la Régence et le Règne de Louis XV; 

par M. Duclos, de l’Académie Française, Historiographe de France; etc. Quatrième 
édition. Deux vol. in- 8o de 900 pages; imprimés sur caractère de cicéro neuf, et beau 
carré fin d’Auvergne. Prix: 9 fr. broch., et 11 fr 50 c par la poste. A Paris, chez F. 
Buisson, libraire, rue Hautefeuille, no. 23. Et chez le NORMANT, lib. rue des Prêtres 
Saint Germain l’Auxerrois, no. 17. ”, Journal de l’Empire, 28 de fevereiro de 1806. 

15 Gazeta de Lisboa, 10 de novembro de 1807.



274 | Réel • no 3 • Décembre 2019

Destaca-se o tamanho do livro (em 8o), o preço, a presença de 
ilustrações e os locais de venda, além de se fazer breve comentário sobre 
o teor do romance O Diabo Coxo, tido como “uma boa crítica”. Assim 
como ocorria em Paris e em Londres, divulgava-se o papel e a letra usados 
na confecção dos livros, como ocorre no anúncio do romance O Combate 
das Paixões, em que há informação sobre tratar-se de obra impressa “em 
typo Inglez e bom papel”16.

No Brasil, os procedimentos também são similares. Na Gazeta do Rio 
de Janeiro, os anúncios são precedidos pela indicação “Sahiram á luz”, em 
caso de primeiras edições, ou eram encimados pela fórmula “novamente 
chegados de...” ou “proximamente chegados de ...”, indicando tratar-se 
de obras importadas.  

Sahio á luz a Obra intitulada Cartas de huma Peruviana, 
traduzidas do francez por huma Senhora. 2 volumes por 
1600 réis, vende-se nas lojas de Manoel Joaquim, rua da 
Quitanda na esquina da rua S. Pedro, e na da Gazeta, 
onde se achão as seguintes: Philosopha por amor. 2 
volumes 1920: Historia de dois amantes. 960; Choupana 
India, 640: Paulo e Virgínia, 2 volumes 1600.17

Embora os anúncios de romances no Rio de Janeiro focassem, em geral, 
o título, número de volumes, preço e local de venda, fazia-se também 
menção ao fato de o livro ser “adornado com quatro estampas finas, que 
realção muito a edição da Obra”18 ou de ter “capa de papel pintado”19.

16 Gazeta de Lisboa, 13 de fevereiro de 1816.
17 Gazeta do Rio de Janeiro, 01 de julho de 1812.
18 “Sahio á luz o segundo volume que completa a traducção da mui divertida Obra, 

intitulada o Diabo Coxo. Todas as pessoas que comprárão o primeiro volume impresso 
em 1806, desejavão, e sentião não poderem ter completa esta galante Obra; razão 
porque se encarregou huma habil penna de concluir a traducção do que faltava, que 
era sem duvida a parte mais interessante e jocosa. Sahe este segundo volume adornado 
com quatro estampas finas, que realção muito a edição da Obra, que achando-se agora 
completa, he mui digna de achar em Portugal o acolhimento que tem merecido em 
todas as nações da Europa. Vende-se na loja de Nascimento na rua dos Algibebes, N.° 
18, por 480 réis este 2.° vol. encadernado.” Gazeta de Lisboa, 4 de agosto de 1814.

19 Sahio á luz o Drama Heroico, intitulado: Ulissea Libertada; que se há de representar 
hoje no Real Theatro, em obsequio ao Nome de S.A.R. o Principe Regente N.S. 
Vende-se na Loja da Gazeta, por 480 réis com capa de papel pintado, aonde se achão 
Proteção á Franceza por 330 réis. Embarque dos apaixonados, por 400 réis. Gazeta do 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 1809.
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O destaque dos mesmos elementos evidencia a existência de práticas 
e concepções comuns aos profissionais do livro nos quatro países. Como 
os exemplos mostram, eles valorizavam aspectos materiais dos romances 
como formato, volume, preço, papel, tinta e caracteres, muito mais do 
que os nomes dos autores que praticamente não são mencionados nos 
anúncios – o que está em franca oposição com a reflexão mais tradicional 
acerca da literatura, que valoriza fortemente os autores e não dá nenhuma 
atenção à materialidade dos impressos. No entanto, o aspecto material 
dos livros era parte essencial do contato com a obra, chegando a ser 
elemento definidor de público na pena irônica de Machado de Assis:

Mas não; não alonguemos este capítulo. Às vezes, 
esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel, com 
grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos 
quadram melhor a leitores pesadões; e nós não somos um 
público in-folio, mas in-12, pouco texto, larga margem, 
tipo elegante, corte dourado e vinhetas... Não, não 
alonguemos o capítulo.20

Os elementos materiais eram essenciais na época e, possivelmente, 
afetavam a leitura das obras, uma vez que havia uma sensibilidade, hoje 
perdida, para a encadernação, o papel e os tipos empregados, assim como 
um particular interesse pelas ilustrações.

Romances: o mundo conectado pela ficção

Os anúncios de livros à venda mostram que não apenas os aspectos 
mercadológicos eram equivalentes. O acervo de romances disponíveis 
também guarda importantes semelhanças. 

Um primeiro elemento de destaque é a convivência entre obras escritas 
em língua nacional e obras traduzidas. Na Inglaterra, grande produtora 
de romances, a maior parte dos títulos propagandeados foi escrita 
originalmente em inglês, mas muitos anúncios dão relevo ao fato de o livro 
à venda ser uma tradução, destacando a indicação “Translated from the 
[French/German/etc] by...”. Predominam as traduções oriundas do francês, 
seguidas de traduções de romances alemães.  Da mesma forma, na França, 
a maior parte dos anúncios propagandeia obras nacionais, embora volume 

20 Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Capítulo XXII, in Obra Completa, 
vol. I, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994.
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considerável de traduções, especialmente oriundas de livros ingleses, fosse 
anunciada como estando à disposição dos compradores.

Em Portugal e no Brasil, as proporções não são equivalentes, pois, 
ao contrário do que acontece na Inglaterra e na França, predominam os 
romances traduzidos. Observa-se uma recorrente estratégia publicitária 
que consiste em destacar a existência de uma comunidade internacional 
de leitores que também conhecia as obras em versão traduzida. No Rio 
de Janeiro, enaltecia-se, por exemplo, a publicação da “Novella intitulada 
a Filosofa por amor, ou cartas de dois amantes apaixonados e virtuosos [...] 
que tem merecido geral aceitação em todos os idiomas”21 , enquanto em 
Portugal, a Gazeta de Lisboa alardeava que “Metusko, ou os Polacos, [...] 
goza hoje a luz publica em diversas linguas da Europa”22.

Os anúncios chamam a atenção também para outro elemento 
de união entre as diferentes culturas: a presença de traduções de um 
mesmo conjunto de romances em vários lugares, o que, potencialmente, 
ajudava a criar vínculos culturais entre ingleses, franceses, brasileiros 
e portugueses, que podiam conhecer as mesmas histórias e podem ter 
chorado, ao mesmo tempo, pelos mesmos personagens. Isso fica claro 
quando se observa a existência de um conjunto semelhante de títulos 
simultaneamente propagandeados nos quatro lugares nas duas primeiras 
décadas do século: Aventuras de Telêmaco, Paul et Virginie História de Gil 
Blas, de Lesage, Robinson Cruose, de Defoe, Mil e uma noites, de Galland, 
Atala, de Chateaubriand; Belisário, de Marmontel; Caroline de Lichtfield, 
de Montolieu; Cartas de Heloisa a Abeilardo, de Pope; Contos Morais, de 
Marmontel; O Diabo Coxo, de Lesage; Amelia Mansfield, de Cottin; Emília, 
de David; Emma, de Campbell Bury; Etelvina, de Horsley Curties; Luíza, 
ou a cabana do deserto, de Helme; As Viagens de Gulliver, de Swift; Tom 
Jones, de Henry Fielding e Barão de Munchausen, de Rudolf Erich Raspe.

Destas 19 obras, 11 eram francesas, 7 inglesas e 1 alemã, deixando 
evidente a dimensão transnacional do mercado editorial e, o que me parece 
mais importante, mostrando que nenhum mercado editorial sobrevivia 
somente com produções nacionais, nem mesmo os mais dinâmicos, 
como o inglês e o francês. Mas nenhum deles, tampouco, se sustentava 
só com traduções, nem mesmo em locais com produção editorial mais 
acanhada, como Portugal e Brasil. Embora o conjunto de autores nacionais 

21 Gazeta do Rio de Janeiro, 25 de março de 1812.
22 Gazeta de Lisboa, 3 de agosto de 1815.
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fosse muito mais volumoso no caso da Inglaterra e França do que no de 
Portugal e Brasil, nos países de língua portuguesa também havia romances 
compostos em língua pátria desde o século XVIII, tendo alguns deles 
recebido diversas edições em curto período de tempo. 

Nas duas primeiras décadas do século XIX, os anúncios mostram a 
existência de sucessos de língua portuguesa como Máximas de virtude 
e formosura (na segunda edição intitulado Aventuras de Diófanes  e na 
terceira História de Diófanes), de Teresa Margarida da Silva Horta; 
Cartas Americanas de Theodoro José Biancardi; Viagens de Altina, 
de Luiz Caetano de Campos; O Feliz Independente de Teodoro de 
Almeida; O Piolho Viajante de António Manuel Policarpo da Silva; e 
Lances da Ventura, de Felix Moreno de Monroy. Os autores destas 
narrativas são três portugueses e uma brasileira, que escreveram seus 
romances em Portugal (Luiz Caetano de Campos, Teodoro de Almeida, 
António Manuel Policarpo da Silva e Teresa Margarida da Silva Orta), 
um português que compôs suas narrativas enquanto vivia no Brasil 
(Theodoro José Biancardi) e um espanhol que escrevia em português 
(Felix Moreno). Essas obras tiveram ampla circulação, como atestam não 
apenas os anúncios publicados nas gazetas dos dois lados do Atlântico, 
mas também os registros de importação de livros para o Rio de Janeiro23.

O mundo editorial luso-brasileiro era habitado também por obras de 
menor difusão como Eduardo e Lucinda: ou a Portugueza infiel, Theodoro 
J. Biancardi, mesmo autor do bem-sucedido livro Cartas Americanas. A 
percepção da existência de obras de menor sucesso é importante porque, 
mais uma vez, mostra um funcionamento semelhante ao do campo inglês 
e francês, em que há diversidade suficiente de obras para que algumas se 
destaquem e outras caiam no esquecimento. 

Apesar de possuírem tamanhos bastante diferentes, os quatro 
mercados editoriais aqui examinados comportam-se de maneira análoga 
também no que concerne à segmentação interna. O fato de haver poucas 
pessoas alfabetizadas no Brasil e em Portugal poderia levar a supor que 
este seleto leitorado estaria interessado apenas em livros eruditos. Ao 
contrário, mesmo em um mercado reduzido, há obras eruditas, obras 
populares e obras destinadas a públicos médios, mesmo quando se pensa 
somente em romances.

23 Márcia Abreu, Os Caminhos dos livros, Campinas, Mercado de Letras/ALB/
FAPESP, 2003.
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Os anúncios publicados no Rio de Janeiro e em Lisboa mostram tanto 
a oferta de narrativas extremamente populares, impressas em poucas 
páginas e vendidas em brochuras baratas (como História da Donzela 
Theodora ou História da Princesa Magalona) quanto a disponibilidade de 
romances bem avaliados pelos letrados coetâneos, impressos em vários 
volumes, como Tom Jones. Todos estes livros foram impressos em Lisboa, 
em 1813, com tiragens diversas, como mostram os arquivos da Impressão 
Régia:  foram impressos 2.000 exemplares da História Princeza Magalona, 
1.000 exemplares da História da donzella Theodora e 500 exemplares do 
segundo tomo de Tom Jones (cujo tomo terceiro saiu no ano seguinte 
com a mesma tiragem)24.

Situação semelhante ocorria no Rio de Janeiro, sem que, entretanto, 
as tiragens sejam conhecidas.  Os prelos da Impressão Régia do Rio de 
Janeiro também produziram uma edição Historia da donzella Theodora25, 
pouco mais de um ano depois da edição lisboeta, mostrando que os 2 
mil exemplares foram insuficientes para atender a demanda dos leitores 
da duas localidades, já que parte dos impressos portugueses era remetida 
ao Brasil26. A tipografia carioca também deu à luz edições de obras mais 
complexas do ponto de vista material, como Paulo e Virgínia e Diabo 
Coxo. Assim, os prelos instalados no Brasil produziram tanto livretos 
populares quanto livros bem avaliados pela crítica, abastecendo os 
mercados locais e concorrendo com as edições lusitanas que também 
tinham dado à luz os três títulos aqui mencionados.

Até mesmo a existência da escravidão no Brasil – elemento que 
singulariza a situação brasileira – não parece ter sido capaz de afetar a 
sintonia entre os mercados editoriais. Bastará um exemplo, extraído 
do Diário do Rio de Janeiro, para que se perceba, uma vez mais, as 
similaridades entre o mundo livreiro carioca e internacional, e para que 
se perceba sua aparente impermeabilidade a questões sócio-político-
econômicas, como a escravidão.

24 Ver Simone Cristina Mendonça de Souza, Primeiras impressões: romances 
publicados pela Impressão Régia do Rio de Janeiro (1808-1822), Tese de 
doutorado, Programa de Pós-graduação em Teoria e História Literária, Instituto de 
Estudos da Linguagem, UNICAMP, Orientação Márcia Abreu, 2007.

25 Historia da donzella Theodora, em que se trata da sua grande formosura, e sabedoria, trad. 
Carlos Ferreira Lisbonense, Rio de Janeiro, Impressão Régia, 1815.

26 Márcia Abreu, Os Caminhos dos livros, op. cit.
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Figura 2 - Diário do Rio de Janeiro de 27 abril de 1832.

Nos anúncios dessa página são propagandeadas “obras a publicarem-
se”, “livros à venda” e “obras publicadas”, entre as quais estão presentes 
vários romances franceses de sucesso, tanto em versão original quanto em 
traduções para o português. Entre as “obras publicadas”, menciona-se um 
dos best-sellers franceses, a História de Simão de Nantua, que “sahio á luz em 
casa de Em [Emile] Seignot-Plancher, rua do Ouvidor, n. 95”, “tradosida 
por Felippe Ferreira de Araujo e Castro, 2 vol”. Na mesma loja, em breve 
estariam disponíveis outros 2 romance de sucesso franceses, como informa 
a seção “obras a publicarem-se”, na qual se avisa que “achão-se no prélo, 
e brevemente sahiráõ á luz as seguintes obras: [...] Paulo e Virgínia, por 
Bernardin de S. Pierre, 2 vol; [...] Aventures de Telemaque, 2 vol. em 8o avec 
gravures”. Na mesma página, na seção de “livros á venda”, a “loja de livros de 
Veiga e Comp.” anuncia 50 “novelas em portuguez” à disposição do público, 
entre as quais há sucessos como “Mil e huma Noites, 8 vol; Victor ou o 
menino da Selva, 4 vol; Gil-Bras de Santilhana, 4 vol; [...] Robinson Crusoé, 
4 vol”, entre outros romances ingleses, franceses e portugueses.

As conexões internacionais estão igualmente presentes em uma livraria 
brasileira, também propagandeada na página acima, a “loja de livros de 
Veiga e Companhia”, de João Pedro da Veiga, irmão de Evaristo da Veiga, 
que também possuía livraria na cidade. Ambos eram nascidos no Brasil e 
daqui nunca tinham saído. Entretanto, estavam em contato estreito com 
a Europa por meio dos livros que vendiam. O anúncio mostra que, dentre 
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as cinco dezenas de romances anunciados, havia diversas obras francesas, 
como seria de esperar, mas havia também romances espanhóis, como 
Guzmán de Alfarache, e ingleses como Tom Jones e Robinson Crusoe, todos 
traduzidos para o português, ao lado de sucessos em língua portuguesa, 
como Lances da Ventura e O Piolho Viajante. 

Logo abaixo da lista de romances disponíveis nas livrarias, há anúncios 
de pessoas à venda: “huma preta de idade 20 annos, boa mocamba”, “dous 
reforçados pretos para todo serviço”, “3 negrinhas mui bonitas, de 11 a 
12 annos, e huma rapariga que engoma, cozinha, e terá 15 a 16 annos”, 
“huma preta perfeita mocamba, bonita, e bem feita”. Estas pobres criaturas 
eram negociadas a dois dedos de distância de publicações comercializadas 
por Pierre Plancher, um francês partidário do liberalismo econômico e 
político, defensor de Napoleão Bonaparte, que se refugiara no Rio de 
Janeiro para escapar às perseguições de Carlos X, na França27.

Conclusão

Os dados apresentados deixam claro que há uma diferença de escala e 
não de natureza entre o mundo livreiro e editorial da Inglaterra, da França, 
de Portugal e do Brasil. Em lugares tidos como “centrais” (Londres e Paris) e 
naqueles rotulados de “periféricos” (Lisboa e Rio de Janeiro), o comportamento 
do mundo editorial e o modo de compor os anúncios de livros à venda é 
bastante semelhante, focando os mesmos elementos de maneira similar.

Na Inglaterra e na França, havia dezenas de periódicos circulando 
simultaneamente, nos quais foram publicados milhares de anúncios de 
centenas de romances diferentes. Em Portugal e no Brasil, os números 
eram menores, mas as estratégias empregadas nas propagandas são 
similares, valorizando um mesmo conjunto de características. Nos quatro 
lugares, há editores, livreiros, tipógrafos e críticos que comentam os 
romances saídos prelos – comentários estes algumas vezes sintetizados e 
reproduzidos nos anúncios. Nos quatro lugares, há composições nacionais 
e traduzidas, convivendo e disputando espaço no mercado livreiro. Nos 
quatro lugares, há produção diversificada, capaz de atender expectativas e 
capacidades de leitura de ordem diversa. Nos quatro lugares, obras muito 

27 Para um estudo da trajetória de Plancher, ver Marco Morel, As transformações dos espaços 
públicos: Imprensa, atores politicos e sociabilidades na Cidades Imperial (1820 – 1840), São 
Paulo, Hucitec, 2005. Marli Delmônico de Araújo Futata, Imprensa e educação: Pierre 
Plancher e a ação político- educativa do Jornal do Commercio no final do primeiro Reinado 
(1827-1832), Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Maringá, Orientação Celina Midori Murasse Mizuta, 2008.
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recentes convivem com romances que permanecem em destaque por 
séculos, mesmo sem o apoio dos letrados ou da escola. Nos quatro lugares, 
é possível encontrar simultaneamente alguns mesmos títulos, compondo 
um repertório de narrativas comum aos quatro países.

O entendimento dessa situação talvez se torne mais fácil quando se 
sabe que a formação escolar passava pela leitura dos mesmos títulos, tanto 
na Europa quanto no Brasil, entre os quais se destaca Les Aventures de 
Télémaque, de Fénélon. Fora da escola, as crianças também podiam ler 
os mesmos livros, pois obras como Magasin des Enfants (em português 
Tesouro de Meninas) estavam disponíveis em livrarias do Rio, de Lisboa, 
de Paris e de Londres. Na idade adulta, as pessoas podiam continuar a 
ler os mesmos romances, como visto há pouco, e também podiam ler 
os mesmos periódicos, que chegavam aos diferentes lugares com pouco 
tempo de diferença. Da mesma forma, os letrados de diferentes cantos do 
mundo trocavam correspondências ou se encontravam pessoalmente em 
viagens que traziam franceses, ingleses e portugueses ao Rio de Janeiro e 
levavam brasileiros a Paris, Lisboa ou Londres28.

A situação política, econômica e social das quatro localidades era 
distinta, bastando lembrar presença da escravidão no Brasil. Mas, como 
visto no comentário à primeira página do Diário do Rio de Janeiro, não 
parece haver forte correlação entre sistema sócio-político-ecônomico 
e vida cultural, tampouco se observa o “efeito de porosidade” entre as 
diversas seções dos jornais, que permitiriam, segundo Marie-Eve Thérenty, 
o imbricamento de temas tratados nas várias partes dos periódicos29. No 
caso da escravidão no Brasil, o pequeno traço que separa os anúncios não 
parece nada poroso. Pelo contrário, parece erguer um muro intransponível, 
isolando num canto da página a mais abjeta forma de comércio e, em 
outro, as mais apreciadas obras da literatura internacional. 

Assim, apesar das peculiaridades sócio-político-econômicas e da 
desigualdade no tamanho dos mercados livreiros, há um comportamento 
semelhante no mundo letrado de Inglaterra, França, Portugal e Brasil (e, 
certamente, de muitos outros locais). Há diferenças de escala e não de natureza.

28 Ver Orna Messer Levin e Cláudia Poncioni, Deslocamentos e mediações: a circulação transatlântica 
dos impressos (1789 – 1914), Campinas/São Paulo, Editora da Unicamp/FAPESP, 2018. Lúcia 
Granja e Tania Regina Luca, Suportes e mediadores: a circulação transatlântica dos impressos (1789 
– 1914), Campinas/São Paulo, Editora da Unicamp/FAPESP, 2018.

29 Marie-Eve Thérenty advoga a existência de intensa relação e intercâmbio entre as rubricas 
dos jornais, que criaria um efeito de porosidade entre as seções. Marie-Eve Thérenty, La 
littérature au quotidien – Poétiques journalistiques au XIXe siécle, Paris, Seuil, 2007, p. 78.


