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condições materiais e intelectuais de produção da literatura brasileira no final do século XIX 

 
Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra 



Os livros são objetos transcendentes
Mas podemos amá-los do amor tátil
que votamos ao maços de cigarro.
(Caetano Veloso, “Livro”)

O amor pela arte, como o amor, mesmo e 
sobretudo o mais louco, sente-se baseado em 
seu objeto. 

(Bourdieu, As regras da arte)

Os bens culturais possuem, também, uma 
economia, cuja lógica específica tem de ser bem 
identificada para escapar ao economicismo. 
Neste sentido, deve-se trabalhar, antes de 
tudo, para estabelecer as condições em que 
são produzidos os consumidores desses bens 
e seu gosto; e, ao mesmo tempo, para des-
crever, por um lado, as diferentes maneiras 
de apropriação de alguns desses bens consi-
derados, em determinado momento, obras de 
arte e, por outro lado, as condições sociais de 
constituição do modo de produção, reputado 
como legítimo.

(Bourdieu, A distinção: crítica social do 
julgamento)

Um livro é uma pequena engrenagem numa 
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maquinaria exterior muito mais complexa. 
Escrever é um fluxo entre outros, sem nenhum 
privilégio em relação aos demais, e que entra 
em relações de corrente, contra-corrente, de re-
demoinho com outros fluxos, fluxos de merda, 
de esperma, de fala, de ação, de erotismo, de 
dinheiro, de política, etc.

(Deleuze, “Carta a um crítico severo”. 
Conversações)

As condições materiais

Um tratado urgente!

Demonstrando que este capítulo trata de uma questão pertinente aos es-
tudos da obra de Adolfo Caminha, leitor, sobretudo a respeito dos seus textos 
críticos e da relação desses com os seus textos ficcionais e também de seus 
textos jornalísticos, destacamos um excerto no qual Adolfo Caminha (1999, 
p.122) se posicionou a respeito dos direitos do autor: “Devia existir um rigoroso 
tratado literário, em que os direitos do autor fossem claramente expressos, uma 
lei severa e positiva, estabelecendo medidas contra a especulação, o abuso e a 
improbidade comercial dos editores” (grifo nosso).

Antes de prosseguirmos, é preciso esclarecer um fato referente à lei conhe-
cida como Lei Medeiros e Albuquerque.1 Vejamos o que nos diz Henrique 
Gandelman (2001, p.34) a esse respeito:

 1	 A	 respeito	de	Medeiros	 e	Albuquerque,	 afirmou	Brito	Broca	 (2005,	 p.10-12):	 “Medeiros	 e	
Albuquerque,	que	foi	um	dos	auxiliares	de	Pereira	Passos,	como	diretor	da	Instrução	Pública	
no	Distrito	Federal,	tendo	tomado	parte	ativa	na	conspiração	de	que	resultou	o	golpe	de	15	de	
novembro,	já	havia	exercido	o	mandato	na	segunda	legislatura	de	1894.	Em	outubro	de	1901	
foi	eleito	deputado	na	vaga	de	Herculano	Bandeira,	conseguindo	reeleger-se	em	1904	e	depois	
em	1906,	quando	permaneceu	na	Câmara	até	1911.	Espírito	essencialmente	combativo,	trocou	
tiros	de	revólver	com	adversários	políticos	e	viu-se,	certa	vez	obrigado	a	afastar-se	do	país	para	
escapar	à	fúria	de	inimigos	que	desejavam	eliminá-lo	a	todo	preço,	e	também	para	atender	aos	
apelos	do	chefe	de	polícia,	que	não	sabia	como	garantir-lhe	a	vida,	segundo	o	próprio	escritor	
nos	informa	no	livro	Por alheias terras.	Da	sua	atividade	política	deixou duas leis de grande 
importância: a dos direitos autorais	e	a	da	expulsão	dos	estrangeiros”	(grifo	nosso).
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Foi apenas em 1891, com a primeira Constituição Republicana, que o Brasil 
editou normas positivas de direito autoral, como garantia constitucional, conforme 
o § 26 do Art. 72 da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Aos autores de 
obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela 
imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores 
gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar.” Essa lei foi publicada cinco 
anos após, sob o no 496, em 1º de agosto de 1896, graças aos esforços de Medeiros e 
Albuquerque, que lhe emprestou o nome. Todavia, a Lei Medeiros Albuquerque 
foi retrógrada, em vários aspectos, em relação ao direito autoral europeu, princi-
palmente porque exigia o registro da obra como condição de sua protegibilidade e 
conferia sua proteção apenas por 50 anos contados da primeira publicação...

A Lei Medeiros Albuquerque teve vigência até o advento do Código Civil, 
em janeiro de 1917. Então, o direito autoral brasileiro conseguiu algum progresso 
estrutural, embora tivesse perdido sua autonomia legislativa, porque passou a ser 
considerado simplesmente uma espécie de propriedade: “Propriedade Literária, 
Científica e Artística”.

Vemos, portanto, que, apesar de a Constituição da recente República da-
tar de 1891, a lei a respeito dos direitos autorais foi promulgada um ano após 
Caminha ter escrito o texto “Editores” e tê-lo feito publicar juntamente com 
os demais artigos de Cartas literárias, de 1895, não chegando ele, portanto, a 
conhecer a lei citada ou não chegando a vê-la em circulação. Dito isso, pas-
samos a algumas reflexões a respeito da opinião de Adolfo Caminha sobre os 
direitos do autor, isto é, a partir de quando se procurou no Brasil garantir que 
o autor seja o proprietário de sua obra, pois um dos aspectos fundamentais na 
constituição do autor era que ele fosse o proprietário de sua obra.

Por aquela citação, vemos que Adolfo Caminha desejou que houvesse um 
tratado, ou seja, um discurso a propósito do que também, na sua essência, é 
discurso: a obra literária ficcional. O que nos faz pensar no fato de que um dis-
curso se legitima pela existência e prática de um ou de outros discursos capazes 
de potencializar o discurso primeiro, que requer os discursos segundos como 
seus legitimadores, e que não se expressam de forma qualquer, pois se trata 
do discurso que se faz imprimir e que se fez pela escrita e por ela pode vir a 
ser entregue ao público, terminando a sua legitimação por ser assegurada pelo 
leitor e pela leitura, que também consiste em um discurso, seja no caso do leitor 
comum, seja no caso dos críticos literários que tornam o discurso produzido a 
respeito de um romance em um outro texto, como uma das formas de mútua 
colaboração entre leitores e autores.
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Em última análise, é esse também o papel e a essência da crítica literária, 
pelo menos no século XIX: legitimar ou não o discurso literário ficcional com 
a criação de um outro discurso, que, no dizer de Roland Barthes (1999, p.157-
63),  com base na lógica de realização dos discursos e na sua ordenação, seria 
um discurso segundo a respeito de um discurso primeiro, esse tratando a res-
peito do mundo, que é o discurso da literatura. Talvez, seguindo a proposta de 
Barthes, seja mais correto dizer “validar” do que “legitimar” para tratar, aqui, 
do objetivo central da crítica literária, sendo esta concebida por ele como um 
exemplo de metalinguagem: “Pois, se a crítica é apenas uma metalinguagem 
isto quer dizer que sua tarefa não é absolutamente descobrir ‘verdades’ mas 
somente validades. Em si uma linguagem não é verdadeira ou falsa, ela é válida 
ou não: válida, isto é, constituindo um sistema coerente de signos” (ibidem, 
p.163, grifo nosso).

A escrita é o modo pelo qual a cultura vem sendo divulgada, não hegemoni-
camente, é claro, e, entre ela, a literatura que, no já citado processo de produção 
do conhecimento, adotou aquele tipo de registro como de excelência. A escrita 
é também o meio encontrado para fazer distinções, a primeira delas a distinção 
entre pré-história e história, seguindo-se a essa primeira distinção outras de 
ordem variada, que, no caso do Brasil, a mais importante seria a distinção entre 
aqueles que tiveram ou não acesso à alfabetização ou à educação formal, fato 
marcante, sobretudo na atual sociedade da informação.

No caso específico do tratado requerido por Adolfo Caminha, como num 
encontro ou busca de reconhecimento dos seus pares, esse discurso escrito 
procura um símile que o legitime, que o torne válido de fato e de direito, sem 
que isso signifique a inexistência das práticas e dos discursos orais, que tantas 
vezes motivaram querelas entre autores e demais sujeitos ligados ao sistema li-
terário e, mais amplamente, ao campo literário, tratando, entre outras questões, 
da remuneração do trabalho do autor, dos meios de assegurar os seus direitos, 
mas que signifique a legitimação segura, última e derradeira do seu valor, 
considerando que essa palavra – valor – tanto pode ser usada com conotações 
éticas, morais, religiosas e também financeiras, sendo esse mais um exemplo 
possível da distinção posta em campo pelo saber da escrita.

Desse modo, o caráter de valor passa dos mundos financeiro, moral e 
ético para o mundo das letras. O mundo da literatura ficcional escrita não 
está despregado daqueles, uma vez que eles também validam ou invalidam 
um determinado título, tanto no que diz respeito ao valor literário para sua 
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entrada na história da literatura, que é uma das instâncias de legitimação do 
autor. Portanto, parece-nos lógico propor o seguinte pensamento: se a leitura, 
que é a efetivação do escrito, é um valor difundido na sociedade, quem produz 
a escrita, que será objeto da leitura, tem o direito ao reconhecimento do valor 
daquilo que produz, sobretudo na economia de mercado planificada que trans-
muta utilidade em valor, chegando, muitas vezes ao nível do fetichismo e da 
obsolescência. Ou dito de outro modo: se a escrita é um valor para o mundo 
moderno, como a forma, por excelência, de registro do conhecimento e de 
uma série de atividades ligadas à produção do capital, como registros de bens 
móveis e imóveis, então, é válido perguntar: qual o valor do trabalho de quem 
escreve? Quanto deve receber quem produz a escrita?

A problematização desse fato nos coloca diante de circunstâncias peculia-
res para o período em causa, ou seja, o final do século XIX ou o seu “início”, 
destacadamente no Brasil, o que parece estar marcado no trecho do texto de 
Adolfo Caminha citado anteriormente e no qual é preciso perceber a premência 
que caracteriza o seu discurso e os valores que ele contem. Todos os recursos 
utilizados apontam para esse fato: o tempo verbal empregado, ao mesmo tempo 
em que denota a decepção, ou seja, o fato da inexistência do discurso requerido, 
denota também a vontade de fazê-lo existir, de torná-lo realidade, ou seja, 
aponta para um futuro, mesmo que esse seja incerto, tanto na produção do 
requerido tratado, quanto na sua efetivação. Também o fato do requerimento 
evoca alguma coisa de passado, ou seja, as ocorrências em que a discussão a 
respeito dos direitos do autor já foram trazidas à baila, afinal Adolfo Caminha 
não foi o primeiro a tratar dos direitos do autor, o que ocorreu no seu caso e 
se expressou em alguns de seus textos críticos foi o reconhecimento de modo 
pragmático dos problemas e das supostas figuras que o causavam, segundo 
Adolfo Caminha, os editores.

Adolfo Caminha não requer um documento qualquer, mas um tratado, ou 
seja, uma forma escrita e um discurso que tanto se caracteriza pelo seu teor e 
função didáticos, como os tratados de medicina, filosofia, artes etc., como por 
ser uma peça que regula as relações entre diferentes países, nos mais diversos 
âmbitos, fazendo parte das práticas diplomáticas, portanto das práticas oficiais 
de Estado, entre elas as práticas das relações comerciais marcadas por forte 
teor e tom reguladores.

O tratado que Adolfo Caminha desejava tinha ainda outras característi-
cas: que fosse positivo, ou seja, que fosse legal, efetivo e favorável ao autor; 
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que também fosse severo, rigoroso, claro e punitivo, como seria uma lei, o 
que nos indica a sua relação com o discurso jurídico e o quanto a questão 
parecia envolvê-lo, além de demonstrar um claro sentimento de perda diante 
do desrespeito ao seu trabalho, pois é preciso considerar que uma das carac-
terísticas do pensamento de Adolfo Caminha a respeito da arte, e uma das 
características do seu discurso crítico, é que a literatura é uma prática que 
deve ser trabalhada e não somente imaginada. São diversos os exemplos de 
seu descontentamento com os escritores que não trabalhavam e gastavam o 
seu tempo na boemia.

Para Adolfo Caminha, a literatura tem suas bases na pesquisa empírica com 
a constituição de um método de trabalho, que, por mais de uma vez foi citado 
em seus textos de crítica. Método esse que é uma proposta do naturalismo de 
origem francesa, sobretudo da experiência de Émile Zola como podemos ver 
nesta citação do texto do escritor cearense a respeito do romance Lourdes, o 
que evidencia que já na sua época havia alguma discordância a propósito da 
natureza essencialista e imaginativa da poiesis:

Quando, há dois anos, correu que Zola estava escrevendo uma obra cujo assunto 
era Lourdes, a primeira idéia foi que o grande romancista abandonara de vez a antiga 
manière, transigira, afinal, com as suas teorias, e decidira-se a entrar para a Acade-
mia Francesa com uma Lourdes bonitinha, feita de papel dourado, muito recortada 
de vocábulos novos, muito ideal, uma Lourdes mística, sem coisas mundanas, ao 
gosto dos falsificadores de sensações, e onde fosse absolutamente desprezada a parte 
documentária, a parte histórica, o quadro social! – espécie de apoteose à Virgem e ao 
Milagre. (Caminha, 1999a, p.40)

Vemos que não se trata de um método qualquer, pois esse pensamento de 
Adolfo Caminha a respeito do método de Émile Zola encontra fundamentos 
nos próprios textos críticos do autor de Germinal. Tratando, por exemplo, do 
que chamou de “O senso do real”, em texto homônimo, afirmou Émile Zola 
(1995, p.23) a propósito da imaginação como método de trabalho, que é o avesso 
do método que ele considerava ideal: “O mais belo elogio que se podia fazer a 
um romancista, outrora, era dizer: ‘Ele tem imaginação’. Hoje, esse elogio seria 
visto quase como uma crítica. É que todas as condições do romance mudaram. 
A imaginação já não é a qualidade mestra do romancista”. Há, portanto, uma 
inegável preocupação com o trabalho e, com o seu par ideal, a verdade ou, em 
termos mais atualizados, “os efeitos do real”, na acepção de Roland Barthes.
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A preocupação de Adolfo Caminha com o trabalho constante foi tal que, no 
jornal O Diário, chegou a reproduzir um suposto cotidiano literário de Émile 
Zola, acompanhado de uma dieta alimentar, que, segundo os conselhos de 
um grande médico francês, ajudariam-no a escrever os seus livros. No item 
seguinte veremos essa citada e interessantíssima dieta.

Possivelmente, Adolfo Caminha, na sua condição de membro da Marinha 
e posteriormente de servidor público não reproduzia esse cotidiano e também 
a dieta, como se constatará a seguir, ambos bem distantes de suas posses. A 
publicação de tal artigo nos serve como exemplo evidente do processo no qual 
acreditavam os escritores naturalistas, pois não há, ao longo do texto, nenhum 
caráter de ironia ou crítica. 

Certamente, a sua leitura hoje nos parece uma caricatura do que seria o 
comportamento do escritor naturalista. Mas é preciso entender esse texto no 
seu tempo, assim como as ideias que ele apresentou. Essa caricatura talvez 
fosse proposital para diferenciar os naturalistas dos autores de outras estéti-
cas. Apesar da extensão, acreditamos que a reprodução deste artigo, pela sua 
originalidade, é necessária. Para tal mantivemos a ortografia da época.

Comer, comer, é o melhor para poder escrever!

Muito método e muita calma – eis o que, 
em primeiro lugar, deve presidir ao trabalho 
artístico. 

(Adolfo Caminha, Cartas literárias)

O método, homem! o método é o segredo da 
existência! 

(Aluísio Azevedo, Casa de Pensão)

 Eis aqui a citada dieta seguida por Émile Zola:

Regimen de vida e de trabalho adoptado por Victor Hugo e hoje seguido por 
Zola:

Oito horas – Levantar
Oito e meia – A ducha. E’ necessario que a ducha seja aplicada por um medico – 

os especialistas são, quase todos, gentis para com os homens de letras e jornalistas. 
Será melhor não procurar os que têm por systema empregarem unicamente a agua 
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fria: o uso exclusivo da agua fria faz mal aos nervosos, gottosos e rheumaticos. Uma 
ducha temperada de chuveiro sobre o corpo, mais quente na altura do estomago, e 
em seguida uma ligeira aspersão fria, dão, se ordinario, excelentes resultados.

Nove horas – Primeiro almoço: dois ovos apenas quentes ou pouco cozidos, a 
la coque – se a gema tiver muito phosphato, convem maravilhosamente aos que 
se entregam aos trabalhos intelectuaes – meia chicara de café, com muito pouco 
assucar. Quando muito, um cigarro e, se for possivel não fumar, tanto melhor.

Nove e meia – Trabalho de redacção – é esta, parece, a verdadeira occasião 
para compor com clareza. Estas tres horas de trabalho regular, que não fatiga, são 
sufficiente para vencer-se a mais rude tarefa.

Zola, que faz todos os annos, pelo menos, um grosso volume de 400 a 500 
paginas, não trabalha mais tempo que esse.

Meia hora – Almoço. O regimen não deve cessar de ser severo – um pouco 
mais que o regimen de convalescença – Os alimentos que contenham phosphato: 
ovos, rins, sôro de peixe, forte, para ser tomado logo, são bastante recomendáveis, 
quando o estomago estiver restabelecido. Sempre as carnes sanguineas e o pão tor-
rado em grelha. O habito obriga a não beber durante a refeição. Aqueles a quem o 
café torna nervosos, farão melhor se tomarem, ao fim do almoço, um copo de um 
vinho tonico ou uma preparação de coca ou phosphato de cal.

Logo depois da refeição é bom conservar-se immovel em uma poltrona, de 
modo, porém, que o estomago não fique apertado, nem constrangido. Ficar assim 
uma meia hora, quase sem conversar e lendo um artigo de jornal sem violências, 
que não critique as nossas obras e não nos cause raiva. Trazer um paletó folgado e 
suspensorios, burguezmente.

Ao fim desta meia hora, fumar, caso não seja possivel dispensar tal vicio [é 
bom ler, a proposito, as publicações da Sociedade contra o abuso do fumo] fumar 
porém, pouco – um terço de charuto, por exemplo. Feito o que, sair – distrahir 
das occupações.

Se não puder dar um passeio ao campo, andar pelas ruas, observando os que 
passam e meditando no que escreverá, na manhã seguinte.

Tomar lição de esgrima e jantar na cidade, se assim aprouver. Ir ao theatro, não 
abusar, porém, dos bastidores, e voltar para casa sem passar pelo club – a pequena 
partida que lá se fizesse de nada serviria.

Dormir á meia-noite. Não ler na cama.
A este regimen, accrescenta Zola, quando se acha no castello em Médan, uma 

pequena sesta, sobre o tapete, da 1 hora a 1 ½ da tarde..2

 2	 “Aos	que	escrevem:	Conselhos	de	um	grande	medico	francez”	(O Diario.	Fortaleza,	n.30,	p.3,	
21	jun.	1892).
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Vemos que se trata de um regime, mas não de um regime qualquer. Trata-
se de uma espécie de “regimen de vida”, ou seja, de um modo de ser e de estar 
diante do mundo e da sociedade. Trata-se de um modo de experimentar a vida, 
de pô-la em prática de forma supostamente distinta, isto é, constitui-se em 
mais do que uma prática. Trata-se de um método com o qual se pode aprender, 
sendo esse um método bastante caro aos estudos que influenciaram o ideário 
naturalista. É, enfim, um ser-estar no mundo de forma regrada e contida, 
sobretudo na utilização do corpo em favor da mente, como que retomando o 
conceito antigo da mente sã em corpo são, ou, mais condizente com os tempos 
que se avizinhavam: mente produtiva em corpo produtivo. Trata-se de um 
método em razão da produção, o que significa uma boa utilização do tempo 
com o qual se devia fazer um acordo como veremos adiante.

Esse é um regime bastante detalhado, para o qual contribuem a alimenta-
ção, o corpo e a mente, mas todos a serviço definitivo da produção da escrita. 
Possivelmente, essa preocupação fez que, de todas as estéticas literárias, mais 
ou menos demarcadas, o naturalismo fosse a que mais tornou presente o corpo 
nos enredos de seus romances, contos, novelas etc. O corpo das personagens 
naturalistas, além de estar a serviço de uma ideia, a ideia de que a ciência pode 
explicar a realidade e contribuir com a arte, estava a serviço do próprio corpo e 
da representação desse na literatura brasileira, porque a pena dessa estética não 
deixou de contar, e até de certo modo exagerar, com a fisiologia, a psicologia 
e os conhecimentos médicos e científicos em geral, como o fez, por exemplo, 
Gustave Flaubert na clássica cena da morte de Ema Bovary por envenenamento 
ou como o fez também Júlio Ribeiro em A carne, com a personagem Lenita, 
justificando as suas ações como um caso clássico de histeria feminina.

Não diferente, talvez menos acadêmico, fez Adolfo Caminha nos romances 
Bom-Crioulo e A normalista, mas sobretudo nesse, para ficarmos somente com 
exemplos de personagens femininas, como na cena em que Maria do Carmo 
foi abusada sexualmente pelo seu padrinho João da Mata, motivada tanto pela 
desilusão amorosa que tivera com Zuza, como pelos supostos apelos impera-
tivos do corpo, que, segundo o narrador – “Estava justamente em vésperas de 
ter o incômodo” (Caminha, 1998, p.122) – referindo-se à menstruação, como 
é possível constatar no final do décimo capítulo do citado romance. Desse 
modo, vemos que a preocupação com o corpo extrapola a dimensão real, pois 
ela parte do sujeito produtor, que se submete a uma dieta, e se insere, com o 
mesmo objetivo, nas dimensões ficcional e artística, o que, também, irá resultar 
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num modo de produção, como demonstra ser, afinal, o objetivo último deste 
processo. A preocupação com o corpo está presente no romance, sendo uma 
instância importante para justificar ações, fatos etc.

Ainda a respeito da citada dieta de Émile Zola, nota-se, claramente, uma 
preocupação com a escrita em termos de produção, ou seja, da otimização do 
dia e das práticas cotidianas formatadas em um calendário ou em um organo-
grama de tarefas, que, se seguidos, tornariam profícuas as ações do escritor. 
O método de escrita com base nas pesquisas de campo, em anotações a partir 
de observações, como numa espécie de interpretação social, e essas estão liga-
das à dieta rigorosa a que devia se submeter o autor para escrever, seria uma 
característica marcante do naturalismo, sobretudo do naturalismo segundo 
Émile Zola, que adaptou esse regime de Victor Hugo.

Devemos observar também que os conselhos fazem parte do discurso 
médico; portanto, são de caráter científico e vale lembrar ainda que uma das 
principais influências do catecismo naturalista foram as ideias difundidas pelo 
médico francês Claude Bernard. O próprio Adolfo Caminha (1999, p.72) 
referiu-se diretamente à importância do pensamento de Bernard para efeitos 
da produção de textos literários ficcionais: “Nada mais desolador, nada mais 
estúpido que o homem visto através de um tratado de fisiologia, e contudo 
Claude Bernard era um professor honesto e sua obra há de ser consultada com 
amor enquanto existir a ciência”.

São os estudos de Claude Bernard que justificam o tratamento dado por 
Émile Zola aos personagens da série Rougon-Macquart e, também, o tratamento 
dado à personagem Maria do Carmo, no caso de Adolfo Caminha. Aquilo que 
a crítica literária considerava imoral – “Imoral porque reproduz a esterqueria 
humana, porque descreve magistralmente as fatalidades orgânicas de uma 
família de bêbados e mentecaptos e porque narra os amores incestuosos de 
um velho sábio que se chama Dr. Pascal?” (ibidem) –, já Adolfo Caminha 
considerava: “Mas todo esse trabalho é de um beleza incomparável e de uma 
verdade esmagadora” (ibidem). O belo, no pensamento caminhiano, está 
submetido à verdade pela suposta denúncia da “realidade”.

Verdade, denúncia, trabalho e ciência são componentes do ideário naturalista 
que Adolfo Caminha absorverá e defenderá, seja em seus textos críticos ou em 
seus textos literários ficcionais, às vezes de forma direta, às vezes na composição 
de suas personagens. Não podemos dizer que os citados conselhos saíram da pena 
de Claude Bernard, a respeito de quem afirmou Alain de Lattre (1975, p.31):
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En 1855, Claude Bernard succède à Magendie dans la chaire de médecine ex-
perimentale du Collège de France. Très rapidement l’audience et la notoriété de son 
enseignement débordent le public auquel il est normalement destiné. On se presse à 
ses cours: le comte de Paris, le prince de Galles, l’empereur du Brésil. Des femmes 
élégantes. Et puis aussi les Goncourt, Théophile Gautier, Flaubert. Il n’a pas la parole 
aisée, mais il est intéressant à entendre, disent les Goncourt, et agréable à regarder. 
Des avant la parution de l’ Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865), 
donc, ses idées sont dans l’air. On en parle, on en discute. Elles excitent l’imagination. 
Zola n’y est pas étranger.3

Ainda a respeito dos “Conselhos de um grande médico”, lembramos que 
mais à frente eles estarão ligados ao que chamamos de tempo da produção, 
tempo esse que faz parte do mundo do autor como aqui o compreendemos.

O século XIX para além do XX

No Brasil, a adoção de um modo de vida europeu, destacadamente francês 
e burguês, não significava apenas uma continuidade dos laços de dependência 
econômica e cultural, mas era também a suposta expectativa de afastar-se de 
tudo quanto significasse atraso, aspecto que estava ligado a Portugal, e uma 
maior aproximação do progresso, que significava estar ligado à França ou 
à Inglaterra, e também um afastamento do campo e do modo de vida rural 
para uma aproximação com a cidade e o modo de vida urbano, fato esse que 
só aconteceu, de forma mais forte, a partir da segunda metade do século XX, 
acompanhado de um crescente projeto de industrialização do país:

O Brasil oferecia perspectivas particularmente atraentes. Tendo conquistado 
as vantagens econômicas da Independência sem prejuízo de sua continuidade 
política, o país oferecia os requisitos de estabilidade e prosperidade, somados a 
uma receptividade excepcional a todos os adornos da cultura francesa. No fervor 

 3	 “Em	1855,	Claude	Bernard,	sucede	Magendie	na	cadeira	de	Medicina	Experimental	no	Col-
lege	de	France.	Muito	rapidamente,	a	audiência	de	seus	cursos	e	a	notoriedade	do	seu	ensino	
ultrapassam	o	público	ao	qual	era	normalmente	destinado.	Assistem	os	seus	cursos:	o	conde	de	
Paris,	o	príncipe	de	Galles,	o	imperador	do	Brasil.	Mulheres	elegantes.	E	também	os	Goncourt,	
Théophille	Gautier,	Flaubert.	Suas	palavras	não	são	fáceis,	mas	é	interessante	escutá-lo,	dizem	
os	Goncourts,	e	agradável	de	ver.	Desde	antes	da	aparição	da	introdução	ao	estudo	da	medicina	
experimental	(1865)	suas	idéias	estão	no	ar.	Fala-se	e	discute-se	a	respeito	delas.	Elas	excitam	a	
imaginação.	Zola	não	é	estranho	a	elas”	(tradução	nossa).
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de seu nacionalismo recém-descoberto, o Brasil passou a responsabilizar a herança 
portuguesa pelo atraso nacional e a identificar tudo o que era francês como moderno 
e progressista. Kidder e Fletcher observam como eram abundantes nas livrarias 
as obras francesas sobre “ciência, história e [...] filosofia atéia”; o gosto geral pela 
leitura limitava-se aos “jornais e traduções de romances franceses”: as senhoras 
brasileiras liam “a maior parte das obras de [...] Balzac, Eugène Sue, Dumas père 
e fils, George Sand... (Hallewell, 2005, p.198)

Com as pesquisas recentes a respeito do mercado livreiro, da circulação 
dos livros entre a metrópole e a colônia e entre as províncias da colônia, da 
circulação do livro no Brasil, dos direitos do autor, do papel dos editores no 
desenvolvimento da literatura nacional, das práticas de leitura e de escrita, do 
design e da história do livro como objeto de interesse da indústria cultural, o 
texto “Editores”, de Adolfo Caminha, ao qual fizemos referência, vem sendo 
difundido como exemplo de opinião a propósito, sobretudo, dos editores e das 
suas práticas ao lidarem com os autores. Osman Lins (1974), por exemplo, 
colocou-se na linhagem dos críticos que se ocuparam desta questão. Em seu 
livro Guerra sem testemunhas por mais de uma vez faz referência ao texto de 
Adolfo Caminha. Vejamos a primeira citação direta:

Esse estado já em 1894 irritava o jovem Adolfo Caminha, que escrevia em 
suas Cartas Literárias, reunidas em volume um ano mais tarde, por sinal em 
edição particular: Todo editor em nosso pais é, por systema, um “benemérito”, 
um “protector das letras pátrias”, um “incansável”. Para manter-se, porém, no 
agradável papel, tem uma “espécie de minotauro da Arte”, como o denominava o 
romancista de O Bom Crioulo [sic], de defender-se contra os prejuízos, editando 
obras lucrativas, que aceleram a prosperidade da empresa, firmando sempre mais 
a sua permanência. (ibidem, p.66)4

Na segunda citação ao texto “Editores”, Osman Lins se localiza claramente 
na linhagem dos críticos que, assim como Adolfo Caminha, voltaram o seu 
olhar para a relação do autor e seus editores, o que em desdobramento, sobre-
tudo no século XX, significou também a relação entre literatura e mercado:

 4	 A	edição	das	Cartas literárias	em	livro	não	foi	particular.	Ainda	que	não	traga	o	nome	da	edi-
tora	Domingos	de	Magalhães,	sabemos	por	fontes	com	base	na	bibliografia	sobre	essa	obra	de	
Caminha	que	fora	publicada	nela	mandado	fazer	na	Tipografia	Aldina,	na	rua	Sete	de	Setembro,	
79.	O	exemplar	que	consultamos	de	sua	primeira	edição,	apesar	de	não	ter	a	capa	original,	traz	a	
folha	de	guarda	um	carimbo	da	DOMINGOS	DE	MAGALHÃES,	assim	em	caixa	alta,	e	ainda	
com	as	seguintes	informações:	Livraria	Moderna,	Lavradio,	126,	Rio	de	Janeiro.
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Aqui, o escritor, encontrando uma tradição que o ajuda bem pouco, ou não 
ajuda em nada, e sem contar, entre seus predecessores, com exemplos de rebeldia 
(raríssimos os artigos como o de Adolfo Caminha), ou pelo menos com exemplos 
que o orientem, que lhe ofereçam o ponto de partida para a formulação de um 
comportamento definido em face do problema, pois os escritores em geral são 
muito discretos sobre tudo que diga respeito às suas relações com os editores, 
não tem apenas de buscar sozinho a sua expressão; é também necessário que 
improvise, ou descubra ou invente um modo de agir frente àqueles de cujo 
beneplácito dependerá a multiplicação de seu livro, sua expansão em busca de 
leitores. (ibidem, p.74)

Além de Osman Lins, o texto “Editores” é citado por outros nomes de 
interessados na questão, como: Laurence Hallewell no já referido O livro no 
Brasil; por Lajolo & Zilberman (1999 e 2001) em A formação da leitura no 
Brasil e O preço da leitura; por Aníbal Bragança (1999) em História, leitura e 
história da leitura; por Alessandra El Far (2004) em seu Páginas de sensação,  
o texto de Adolfo Caminha, ao tratar dos editores, destacou a figura do editor 
Baptiste Louis Garnier, inegavelmente, segundo Laurence Hallewell (2005, 
p.197), “o mais importante editor brasileiro do século XIX”.

Por essa lista, que atravessa o século XIX e chega ao século XX, quando os 
livros citados foram publicados, vemos que, de algum modo, os problemas 
com a publicação de livros no Brasil se mantêm e, assim, parece que o século 
XIX está para além do XX. Não é o caso, porém, de dizer que são os mesmos 
problemas, mas de algum modo eles persistem, sobretudo no que diz respei-
to à remuneração dos autores, o que significa também pensar nas condições 
materiais de produção da literatura nacional.

Em acordo com o tempo

Cumulo da malvadeza:
Matar.... o tempo
(O Pão... da Padaria Espiritual, 
24 de dezembro de 1892)

Entro num acordo contigo
Tempo tempo tempo tempo
(Caetano Veloso, “Oração ao tempo”)
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O tempo não pára
(Cazuza)

Temos nosso próprio tempo
(Renato Russo, “Tempo perdido”)

O tempo tem revoltas absurdas.
(José Miguel Wisnik, “Pérolas aos pouco”

Tempo tempo, mano velho, 
falta um tanto ainda eu sei
Pra você correr macio.
Como zune um novo sedã.
(Pato Fu, “Sobre o tempo”)

O tempo pirraça.
(Vanessa da Mata e Kassin, 
“Pirraça – Sim”)

O tempo parece com um bicho que sempre ronda os artistas. Poetas, fic-
cionistas, cantores, letristas, pintores, todos parecem em algum momento da 
construção de suas obras ter-se voltado para o tempo, como é possível constatar 
nas epígrafes desta seção. Seja no século XIX, seja no XX, o tempo tornou-se 
uma preocupação dos artistas também lhes servindo de inspiração. Daí ser o 
tempo tão material ou materializado na escrita quanto à própria escrita. Para 
alguns, perder tempo é um crime; para outros, é uma dádiva. Mas, como já 
dissemos, o tempo preocupa a todos independentemente de ganhá-lo ou não. 
Assim, nesta seção, ocupamo-nos de tipos de tempo presentes no processo de 
escrita, dentro de um tempo que chamaríamos de maior: o tempo histórico.

Foi exatamente nesse contexto de inserção do Brasil no cenário comercial 
do Ocidente e na tentativa de implantação dos rudimentos de uma indústria 
nacional do livro e do impresso, contemplando o crescimento do público leitor, 
porém não mais na condição de colônia portuguesa, mesmo assim marcado 
pela manutenção de laços de dependência cultural e econômica, que Adolfo 
Caminha publicou toda a sua obra ficcional, crítica e jornalística durante mais 
de uma década de atividade intelectual: de 1885, data dos seus primeiros ar-
tigos críticos, até 1897, quando o escritor faleceu e teve o seu último romance 
publicado postumamente.
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Foi nesse período que o autor deu à publicidade o conjunto de sua obra, 
período a que denominamos de tempo da publicação, mas foi também entre 
1885 e 1897 que ele as produziu, ou seja, elaborou a linguagem por meio do 
código da língua portuguesa, dando origem aos textos ou discursos, sendo 
esse tempo o que denominamos de tempo da produção ou da elaboração, que 
corresponde ao emprego de recursos intelectuais, sobretudo linguísticos, na 
operação do código em favor de casos específicos de funções da linguagem 
como as funções poética, fática e metalinguística.

Esses dois tempos apontados evidenciam um processo de produção es-
pecífico no qual estão inseridos sujeitos diversos como o autor, o editor etc. 
Eles também nos dão a ideia de que há o emprego do tempo nesse processo, o 
que torna a discussão presente mais significativa, sobretudo com a efetivação 
do capitalismo entre nós para o qual time is money [tempo é dinheiro] e que 
transforma o conhecimento em uma espécie de “capital intelectual” capaz de 
gerar produtos e contemplar necessidades na sociedade crescente da formação 
e da informação.

O emprego do tempo de produção, no caso específico de Adolfo Caminha, 
pode ser constatado em fontes como cartas e artigos de jornal nos quais o autor 
dava a conhecer a seus pares que estava produzindo um romance, ou seja, um 
gênero do discurso ficcional, apontando, para um futuro breve, a constituição 
de um tempo de publicação ou de um tempo de edição, expressão esta utilizada 
por Martine Reid ao tratar da obra de George Sand. A esse respeito afirmou 
Reid (2002, p.60):

Três vite un tempo éditorial précis se met en place qui ne connaîtra guère d’ex-
ception: le manuscrit est envoyé à un imprimeur ou à un éditeur dans sa totalité; il 
paraît ensuite en feuilletons dans un journal ou une revue pendant plusieurs jours 
ou semaines; la publication du texte en volume, un ou plusieurs selon la longuer de 
l’ouvrage comme le veut l’habitude du temps, suit dans un délai bref, généralement 
inférieur à six mois.5

 5	 	“Muito	rápido	um	tempo	editorial	preciso	se	coloca	em	cena	que	não	conhecerá	exceção:	o	ma-
nuscrito	é	enviado	a	um	impressor	ou	a	um	editor	na	sua	totalidade,	ele	[o	manuscrito]	aparece	
em	seguida	em	folhetins	em	um	jornal	ou	em	revista	durante	dias	ou	semanas;	a	publicação	do	
texto	em	volume,	um	ou	vários	segundo	a	duração	da	obra	como	o	que	o	hábito	do	tempo,	seguido	
de	um	atraso	breve,	geralmente	inferior	a	seis	meses”	(tradução	nossa).
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Se no Brasil do século XIX esse tempo editorial não será imediatamente im-
plementado na prática da escrita ficcional, pouco a pouco é possível constatar 
exemplos de sua atuação. O que evidenciaria a inserção paulatina dos nossos 
autores em uma dinâmica cada vez crescente, dinâmica essa que estava submetida 
às condições materiais de produção e aos interesses diversos do processo produtor 
na sua totalidade. No caso específico de Adolfo Caminha, um exemplo seria a 
passagem do livro No país dos ianques, publicado em 1890 como folhetim nas 
páginas do jornal O Norte, de Fortaleza, para a edição em volume, com o mesmo 
título em 1894. Outro exemplo é a passagem dos textos de Cartas literárias da 
edição em jornal para a edição em livro, em 1895. A passagem de um suporte a 
outro, de um formato a outro, o que significa também de uma materialidade a 
outra, evidencia a relação dos autores com seus editores ou agentes editoriais que 
se encarregam do original do texto e de sua edição em periódicos e em livros.

Os intervalos entre os tempos da produção e da publicação podem ser con-
feridos nas expressões próprias do comércio livreiro, mantendo-se, desse modo, 
a relação entre literatura e as suas condições materiais de produção: “no prelo”, 
“o autor anuncia para breve” etc. Nesse tempo de produção também podemos 
destacar as marcas de formação do autor, pelas  recorrências a registros de lei-
tura, que muitas vezes passam despercebidos nos textos críticos. Um exemplo 
desse tempo de leitura ou de formação se encontra em uma citação já aqui feita, 
mas para termos de maior clareza sobre o que afirmamos, pedimos licença para 
repeti-la, ao menos em parte: “Quando, há dois anos, ocorreu que Zola estava 
escrevendo uma obra cujo assunto era Lourdes...” (Caminha, 1999a, p.40). A 
marca do tempo de formação está justamente na expressão grifada.

Esses anúncios, uma espécie de “propaganda cultural”, assemelhando-se 
ao anúncios de produtos os mais diversos postos à venda, movimentavam 
também os leitores que constituem um outro tempo: o tempo da recepção da 
obra, tempo que a colocará, de uma vez por todas e de fato, no sistema literário 
e no sistema comercial. No caso de Adolfo Caminha lemos em O Pão, órgão 
da Padaria Espiritual, o seguinte texto de 30 de outubro de 1892, assinado pelo 
“padeiro” Lucio Jaguar, pseudônimo de Tibúrcio de Freitas, em que o tempo de 
produção é evidenciado. Os recursos e passagens usados para tornar evidente a 
nossa argumentação acham-se destacados, no texto citado, em itálico:

“A Normalista” será o livro com que em breve, Adolpho Caminha ha de fazer 
sua estréa no romance experimental.
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Os seus ocios de empregado publico teem sido ultimamente consagrados todos a 
esse livro .

Será uma estréa porque “Judith” e “As Lagrimas de um Crente”, publicados 
no Rio de Janeiro, foram apenas uma vaidade de alumno talentoso, que ao concluir 
o seo curso de “humanidade”, achou que devia assignalar a sua passagem pela 
Escola com alguma cousa mais do que uma estudantada ahi qualquer, um livro, 
uma obra d’arte que em todo o tempo falasse de sua cerebração.

Foi, pois, sob este impulso que elle escreveu seu primeiro livro ás vesperas do 
exame, emquanto recordava os pontos equecidos do programma. Com a mesma 
ponta de lapis com que ia resolvendo os theoremas e as equações esquecidas, foi 
elle, dia a dia, contruindo os ingenuos e simples capitulos da “Judith”.

Era uma vaidade a satisfazer que elle tinha. O livro podia pertencer a qualquer 
escola, isto, neste tempo para elle era cousa muito secundaria; o que o preoccupava 
era que o livro fosse publicado n’aquelles dias, antes que a Armada contasse mais 
um tenente.

E foi o que se deu. Antes de um galão por seu brilho de lantejoula na manga 
da farda do official, já ele havia sido ungido com a santa unção da critica que viu 
no jovem militar um talento de eleição que desabrochava.

O caso agora é outro, porem: Caminha tem, como o poeta que a Revolução 
matou, a convicção de que elle vale, e precisa assignalar a sua passagem, não já pro 
uma Academia, mas atravez da nossa litteratura.

“A Normalista”, o livro em que elle váe por ora empregando todos os seus recursos 
de artista virá confirmar o que deixamos dito.

Elle tem bastante convicção social, aprendida nos homens e nos livros, para 
fazer uma critica conscienciosa da parte de nossa sociedade, que elle se propoz a 
analisar.

A impressão deixada pela leitura do primeiro capítulo d’A Normalista na Pada-
ria foi a melhor possivel a favor do talento de Adolpho Caminha. Que ele prossiga, 
que nós saberemos fazer justiça. (Jaguar, 1892, p.5, grifos nossos)

Vemos, pelos grifos, que os tempos e as locuções verbais em sua maioria 
apontam para o futuro – será, há de fazer –, além disso o objetivo final da pro-
dução do livro é a estreia de Caminha como autor de romance, o que consumia 
todo o seu tempo livre, ou como afirmou Tibúrcio de Freitas: “os seus ócios 
de empregado público”. Era com ele que o autor entrava na arena literária 
ficcional, uma que já estreara na crítica. A esses recursos escassos, certamente 
abdicando do tempo livre, Adolfo Caminha foi também empregando os seus 
recursos artísticos, ou melhor, a sua capacidade de elaborar a língua em nome 
da literatura. É assim que lemos: “‘A Normalista’, o livro em que elle váe por 
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ora empregando todos os seus recursos de artista virá confirmar o que deixa-
mos dito”. Vemos que administrar o tempo, entre outros recursos, era uma 
das condições necessárias para a produção da literatura nacional, uma vez 
que nossos autores não tinham a favor deles todo o tempo para trabalharem 
à vontade, dedicando-se integralmente à produção de sua obra. Entre outras 
lutas, a literatura nacional foi feita contra o relógio, destacadamente no caso 
de Adolfo Caminha que faleceu aos 30 anos incompletos.

Ainda em O Pão, temos outro registro desse tempo de produção, porém 
em referência ao romance Bom-Crioulo. Na reprodução de uma carta de 
Adolfo Caminha aos amigos “padeiros”, lemos: “Meu Bom-Crioulo está no 
prelo e deve apparecer em Dezembro”.6 Esses tempos, evidenciados em “está 
no prelo” e “deve apparecer”, têm relação direta e dependente dos aconte-
cimentos que circundam o autor, não somente na sua condição de produtor 
de um tipo específico de conhecimento, no caso o literário ficcional, mas dos 
acontecimentos sociais, políticos e econômicos que circundam essa produção 
e, consequentemente, a sua publicação, ou seja, a sua recepção definitiva 
pelo público leitor, o que significa dizer a sua entrada de fato no sistema 
literário como afirmamos, evidenciando, portanto, uma dedicação de sua 
parte à atividade e à prática da escrita, que tem um valor reconhecido pela 
sociedade da qual faz parte o sujeito que a produz. Esses tempos marcam a 
efetivação da escrita como um trabalho, que nem sempre encontra o tempo 
favorável para a sua realização tendo que ser dividido entre outras obrigações 
que manteriam o trabalhador e a própria literatura. Assim, era preciso fazer 
um acordo com o tempo.

1890: crise e reestruturação. 

A hora e a vez da Domingos de Magalhães & Cia.

O início da década de 1890 foi marcado pelo declínio dos empreendimentos 
na produção livreira nacional, ou melhor, pelo declínio da atuação da livraria 
e editora Garnier, uma vez que, na década citada, além dos acontecimentos 
históricos que marcaram fortemente a vida política e econômica do país, deu-
se a morte de Baptiste Louis Garnier (1823-1893), o que resultou no desvio 
das decisões da empresa do Brasil para Paris e a perda progressiva da Garnier 

6  Cf.	O pão da Padaria Espiritual.	Edição	Fac-similar,	1	fev.	1895,	p.	5	(grifos	nossos).
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na liderança do mercado e na edição de livros. Assim, aquela década pode ser 
considerada, se tivermos em mente que Garnier era o maior editor do país, 
como um período de entressafra, pois “Por volta do final da década de 1890, 
conseguira-se finalmente uma nova estabilidade política” (Hallewell, 2005, 
p.257) e o retorno do crescimento do Brasil, bem como uma retomada do cres-
cimento da própria Garnier, o que não se deu somente nas publicações, mas 
também na própria estrutura física da sede da livraria, encontrando uma forma 
de aumentar o simbolismo do poderio econômico da instituição e também de 
reforçar os valores aos quais ela estava ligado:

Determinado a eclipsar Laemmert, Hippolyte encomendou a seus arquitetos 
parisienses, messieurs Bellissime e Pedarrieu, uma transformação completa, com 
a construção de magnífico prédio de quatro andares, com um apartamento para 
o gerente no último. O novo prédio foi inaugurado com uma festa de gala no 19o. 
dia do novo século, com a presença do cônsul francês, de toda a imprensa do Rio 
de Janeiro e dos principais homens de letras da cidade. Para marcar a ocasião, 
cada um dos convidados recebeu de presente um exemplar autografado de um 
romance de Machado de Assis, presumivelmente Dom Casmurro, cuja segunda 
edição aparecera em abril do ano anterior. (ibidem, p.258)

 Com a implantação definitiva de uma indústria cultural no Ocidente 
e, no caso do Brasil, com a industrialização do país solidificada no século XX, 
a preocupação das empresas comerciais se intensificou com a aparência de 
sua sede comercial, evidenciando mais ainda o seu poder de capital frente 
aos concorrentes. Na expressão de Horkheimer & Adorno (2000, p.169), as 
sedes das empresas comerciais são consideradas “os palácios colossais”,  que 
definem não somente o lugar delas próprias no mundo comercial, porém, cada 
vez mais, definem o espaço e o uso da cidade à medida que seus interesses por 
uma determinada área do território urbano está em consonância com os seus 
interesses financeiros. No caso do comércio de bens culturais, os valores esté-
ticos e os valores financeiros se unem, tanto na construção material como na 
construção simbólica, pois como se constatou, no caso da citação, na ocasião 
da inauguração da nova sede da Garnier a presença de Machado de Assis e sua 
obra foi de fundamental importância.

Talvez essas atitudes possibilitem pensar na existência, já no Brasil do 
final do século XIX, possivelmente influenciado pelas estratégias comerciais 
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existentes na Europa industrial, de práticas que se intensificaram na indús-
tria cultural propriamente estabelecida no país quando esse mesmo passou 
por uma onda crescente de industrialização. Com a renovação da Garnier, 
procurou-se evidenciar e confirmar de uma vez por todas a excelência dessa 
casa editora no comércio e na publicação de livros no Brasil, o que não se 
deu apenas na publicação de livros, mas na presença física da livraria na 
cartografia da cidade.

Nesse sentido, é válido transcrever uma longa passagem de Páginas de 
sensação, de Alessandra El Far, pois com essa citação fica clara a importância 
da localização e do tipo de comércio que cada livraria e casa editora realizava 
não somente no seu mercado específico, mas também marcando a cidade com 
um território facilmente reconhecido como pertencente a um tipo de produto, 
de prática e de sujeito a ele relacionados. Antes de fazê-lo, porém, é valido 
citar que, em As regras da arte, Pierre Bourdieu propõe uma análise da Paris 
de A educação sentimental, de Flaubert, que considera a ocupação da cidade, 
seus espaços específicos, por sujeitos de igual especificidade. Como que numa 
estrutura triangular estão presentes três mundos: o dos negócios, o da arte e 
dos artistas de sucesso e o dos estudantes.

A respeito dessa estrutura e desse espaço “estruturado e hierarquizado” 
afirmou Bourdieu (1996, p.59): “que não é outra que não a do espaço social 
de A educação sentimental” (ibidem, p.56). Leiamos, agora, a citação de El Far 
(2004, p.28-9):

A localidade das livrarias revelava o que era comercializado. Certamente, 
uma senhora que entrasse na Garnier ou Laemmert sabia de antemão poder 
encontrar nessas casas edições bem cuidadas, fosse de autores europeus, fosse 
de escritores brasileiros celebrados pela crítica. Se essa mesma senhora estivesse 
procurando preços mais em conta, ou autores pouco conceituados pelos estu-
diosos da época, sem dúvida, ela tomaria um outro rumo. Procuraria sair da rua 
do Ouvidor visando perambular por suas cercanias, onde visitaria os sebos, os 
alfarrabistas e os comerciantes de livros populares que costumavam se estabelecer 
na “periferia” do requintado comércio de produtos vindos da Europa. Não era 
sem conhecimento de causa que o jornalista Lúcio de Mendonça, ao maldizer 
o romance de Dantas Barreto, chamado Margarida Nobre (1886), afirmava que 
esse tipo de literatura “pífia” destinada a ir “para o rol das leituras para homens”, 
só poderia ter “algum sucesso de livraria na rua da Uruguaiana ou de S. José”. 
Com os seus preceitos literários à flor da pele, Lúcio de Mendonça, que anos 
mais tarde encabeçaria o projeto de fundação da Academia Brasileira de Letras 
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(1897), em prol do cultivo da língua e da literatura nacionais, mapeava, mesmo 
que de maneira breve, o comércio livreiro relacionando as ruas com o tipo de 
livro vendido. (grifos nossos)

Na década de 1890, o único grande empreendimento da Garnier foi exa-
tamente a publicação dos romances naturalistas de Aluísio Azevedo. Porém, 
se nessa mesma década a Garnier foi marcada por um declínio, deu-se no 
cenário brasileiro o surgimento de um empreendimento nacional: a Livraria 
Moderna, de Domingos de Magalhães e Cia., aquela que publicou A norma-
lista, Bom-Crioulo, No país dos ianques e Cartas literárias, títulos de autoria de 
Adolfo Caminha. Vale destacar, fazendo uma ponte com a citação anterior, que 
a Domingos de Magalhães, quando da publicação de A normalista, em 1893, 
localizava-se na rua da Quitanda, como podemos constatar na folha de rosto do 
citado romance, mais precisamente nos números 3 e 5 daquela rua da capital 
carioca, como veremos a seguir. Porém antes, é importante considerar que, no 
Brasil do final do século XIX, não existiam tantas possibilidades de fazer o livro 
circular. A maioria dos nossos escritores, na intenção de alcançarem melhores 
lucros, buscava conquistar a praça da capital, o que também os tornaria mais 
conhecidos. Mas as condições materiais evidenciam-se também na própria 
qualidade de impressão dos livros, o que veremos a seguir, no caso específico 
das obras de Adolfo Caminha.

A epiderme dos livros

Essa abordagem dos aspectos gráficos e materiais dos livros nos faz retomar 
aqui a leitura já referenciada de Roberto Darnton, que, ao analisar um marca 
de dedo em um dos exemplares da Encyclopedie, de Diderot, pode traçar al-
gumas informações a respeito de Bonnemain, um dos tipógrafos dessa obra 
capital do Iluminismo, e ainda o levou a afirmar a respeito da análise de todos 
os elementos do livro impresso:

Ao remontar da marca do dedo até suas origens, podemos ver as vidas que 
estavam por trás do maior livro do Iluminismo. A Encyclopedie foi uma obra in-
tensamente humana, produzida por artesãos como Bonnemain, da mesma maneira 
que por filósofos como Diderot. Ela merece ser estudada não só como texto, mas 
também como um objeto físico, com falhas e tudo. (Darnton, 1990, p.137)
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Figura 1 – Folha de rosto da primeira edição do romance A normalista (Cenas do Ceará). Fonte: 
Azevedo (1999, p.183).
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Desse modo, são muitos os elementos que podem servir ao historiador ou ao 
estudioso da literatura nacional que se ocupe de analisar as obras a partir de sua 
materialidade. A esse respeito também se pronunciaram os já citados Roche & 
Chartier (1995, p.110), ao analisarem o título, a ilustração e a tipografia, como 
elementos que servem para a escrita de uma história do livro compreendida na 
sua possibilidade mais ampla, sobretudo na perspectiva interdisciplinar:

O texto não encerra, pois, de modo nenhum, todos os valores do livro, onde 
várias linguagens estão inscritas: linguagem da ilustração que se pode decifrar 
como um conjunto de sinais, porém também como o suporte para representações 
ideológicas; linguagem da disposição tipográfica, cuja evolução, na época moderna, 
visando a uma mais clara organização da leitura, traduz e propicia, à sua maneira, 
os progressos de uma nova lógica. (ibidem)

À citação poderíamos juntar uma outra, também de Chartier, em seu livro 
A ordem dos livros, que valoriza a materialidade dos livros, não somente como 
suporte, mas como mantendo relações com o texto, formando não apenas duas 
partes separadas do objeto, mas um objeto que se materializa pelo escrito e pelo 
impresso, compreendendo como tal o conjunto de signos que o constituem. 
Diz-nos Chartier (1999b, p.8):

Manuscritos ou impressos, os livros são objetos cujas formas comandam, se não 
a imposição de um sentido ao texto que carregam, ao menos os usos de que podem 
ser investidos e as apropriações às quais são suscetíveis. As obras, os discursos, só 
existem quando se tornam realidades físicas, inscritas sobre as páginas de um livro, 
transmitidas por uma voz que lê ou narra, declamadas num palco de teatro. Com-
preender os princípios que governam a “ordem do discurso” pressupõe decifrar, 
com todo o rigor, aqueles outros que fundamentam os processos de produção, de 
comunicação e de recepção dos livros (e de outros objetos que veiculem o escrito). 
Mais do que nunca, historiadores de obras literárias e historiadores das práticas 
culturais têm consciência dos efeitos produzidos pelas formas materiais. No caso 
dos livros elas constituem uma ordem singular, totalmente distinta de outros 
registros de transmissão tanto de obras canônicas quanto de textos vulgares. Daí, 
então, a atenção dispensada, mesmo que discreta, aos dispositivos técnicos, visuais 
e físicos que organizam a leitura do escrito quando ele se torna um livro.

Desse modo, em nossa proposta de problematização e análise da relação 
de Adolfo Caminha com os seus editores, destacaremos alguns elementos 
da materialidade dos seus livros, notadamente das primeiras edições quando 
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Figura 2 – Folha de rosto de Voos incertos. Fonte: Biblioteca particular de Sânzio de Azevedo.
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ainda vivia o autor. Como veremos a seguir, as capas ou folhas de rosto foram 
aqui reproduzidas sem retirar delas dedicatórias, nomes de seus proprietários, 
acréscimos de informações como local e data de publicação e até mesmo riscos e 
rabiscos. Isso se deu não somente por amor à suposta fidelidade da fonte e a um 
desejo, mesmo que inconsciente, de dizer a verdade, mas pelo fato de que esses 
elementos, supostamente menos importantes na economia do texto, contribuem 
com a leitura e a escrita que fazemos. Esses também são elementos materiais que 
resultariam na produção da literatura e como tal são aqui investigados.

O rosto de Judith

Em seu primeiro livro – Voos incertos – é visível a pouca qualidade dos tipos 
utilizados, a falta de uniformidade desses, a sobreposição de elementos. O que 
também acontece no caso de Judith e Lágrimas de um crente. Na sua folha de rosto, 
encontramos um anúncio da tipografia de Serafim Alves, que chega a concorrer 
com o título da obra. Nesse anúncio publicado num clichê em formato de livro 
aberto lemos em caixa alta: “GRANDE SORTIMENTO DE LIVROS PARA 
ESCOLAS LYCEOS E ACADEMIAS 6 RUA DO SACRAMENTO”.

O que nos leva a pensar, por exemplo, que o livro publicado era também 
uma forma de divulgação do próprio livro e de outros livros e objetos ligados 
ao mundo da escrita, sendo aquele endereço a indicação de onde ele poderia 
ser encontrado, e que carregava em si o texto de um outro autor, uma espécie 
de texto publicitário, sem uma autoria definida, dando a conhecer aos leitores 
a existência de outros objetos ligados às práticas da leitura e da escrita, e, no 
presente caso, não de uma leitura ou escrita qualquer, mas de práticas voltadas 
à formação escolar, o que nos leva a concluir que, mais do que um clichê tipo-
gráfico, essa espécie de anúncio é a marca da presença de um outro sujeito ou do 
interesse de outros sujeitos em convivência com o texto assinado, propriedade 
de um outro, que foi tomada como seu suporte e difusão. O fato também de 
trazer o endereço da tipografia evidencia a precariedade das suas práticas de 
propaganda, que no caso de casas editoras mais importantes, bem como no caso 
de livrarias mais estruturadas, eram feitas em anúncios nos jornais de grande 
circulação na capital do país ou nas capitais das províncias.

A folha de rosto funcionando como uma espécie de peça publicitária, 
tanto do livro como também de seu editor, pode ser constatada pelo menos 
desde um aumento no grau de qualidade da impressão e difusão dessa técnica, 
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como podemos constatar em Os lusíadas, de Camões. A propósito da folha de 
rosto, ou melhor, da portada afirmou Douglas C. McMurtrie (1982, p.575): 
“É uma particularidade notável dos livros impressos nos primeiros anos da 
tipografia não terem, quase invariavelmente, aquela característica familiar das 
obras modernas – a portada (rosto, frontispício)”. Dorothée de Bruchard (s. 
d.) a respeito da folha de rosto dos livros, citando Stanley Morison, afirmou: 
“a história da impressão é em boa parte a história da folha de rosto”. Ainda a 
respeito da folha de rosto afirmou a citada autora:

As primeiras páginas de rosto completas – onde constam título, nome do 
autor, ano da edição, dados do impressor – datam da segunda metade do século 
XVI. A antigüidade  dava pouca importância ao título ou nome do autor e, mesmo 
nas belíssimas páginas iniciais decoradas que os celtas introduziram nos códices 
medievais a partir do século VII, constava apenas a tradicional fórmula incipit liber 
– aqui inicia o livro – imediatamente seguida do texto. (ibidem)

Ao longo da história da impressão, o colofão, que vinha, e continua vindo, ao 
final do livro, com as informações a respeito de sua edição, trazendo o nome do 
autor e do editor, foi desvalorizado e a folha de rosto foi cada vez mais utilizada, 
pois ela é um dos primeiros contatos do leitor com o livro. Em alguns casos, 
nela destacam-se o título da obra, o nome do seu autor ou do seu editor. Aos 
poucos, passou-se a utilizar ilustrações que concorriam para a valorização do 
livro. As ilustrações das folhas de rosto eram dos mais diversos estilos: gótico, 
humanista, rococó, barroco, romântico, concorrendo, assim, para o que mais 
à frente chamou-se de design do livro.

A prática e o interesse comerciais assimilaram muito rápido que a folha de 
rosto e demais recursos poderiam ajudar na difusão do livro e, consequentemente, 
na sua venda. Atualmente, os recursos utilizados são mais simples e os mais diver-
sos. Recorre-se a linhas, recursos geométricos, vinhetas, mas também procura-se 
retomar, dada a especificidade do conteúdo do livro, o uso de clichês antigos. O 
uso de ilustrações, no caso das edições brasileiras, esteve sujeito, evidentemente, 
aos recursos de reprodução de imagens disponíveis para tal no Brasil.7

 7 A	esse	respeito,	consultar	Cardoso	(2005),	do	qual	destacamos	os	seguintes	textos:	“A	circulação	
de	imagens	no	Brasil	oitocentista:	uma	história	com	marca	registrada”,	de	Lívia	Lazzaro	Rezende;	
“Do	gráfico	ao	foto-gráfico:	a	presença	da	fotografia	nos	impressos”,	de	Joaquim	Marçal	Ferreira	
de	Andrade;	e	“O	início	do	design	de	livros	no	Brasil”,	de	Rafael	Cardoso.
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No caso do segundo livro de Adolfo Caminha, a confusão de caracteres e 
tipos é tanta que um dos primeiros registros na grande imprensa carioca de 
grande circulação sobre a sua obra, comentou o fato nestes termos:

Publicou o Sr. Adolpho Caminha, em um volume, dous interessantes contos: 
Judith e Lagrimas de um crente, que pela critica austera devem ser recebidos com a 
magnanimidade que merece o auctor, jovem de 18 annos.

Apezar da muita pieguice que se encontra em qualquer d’esses trabalhos, muito 
natural em quem faz as suas primeiras armas nas lettras, revelam elles inspiração 
e até mesmo um certo cuidado na fórma, uma certa elegância na maneira de dizer, 
prometteiores de trabalhos de maior valia litteraria.

Não desanime o jovem escriptor e continue. Merece este conselho quem nos 
dá tão boas primicias do seu trabalho.8

	 Em	 seu	 livro	 Adolfo Caminha (Vida e obra),	 Sânzio	 de	

Azevedo	informou	que,	em	12	de	dezembro	de	1887,	portanto	um	dia	

após	o	do	registro	feito,	Artur	Azevedo,	sob	o	pseudônimo	de	Elói,	o	

herói,	em	Novidades,	também	noticiou	a	recepção	do	mesmo	livro	do	

escritor	cearense	e	o	aconselhou	que	“não	mandasse	mais	 imprimir	

livros	 na	 mesma	 tipografia”,	 uma	 vez	 que	 aquele	 estava	 cheio	 de	

gralhas	tipográficas.	A	tipografia	em	questão	era	a	de	Serafim	Alves.	

Se	o	 recado	de	Artur	Azevedo	 foi	 para	Adolfo	Caminha,	 ele	 devia	

mesmo	ter	sido	endereçado	ao	seu	editor.	No	entanto,	essa	não	é	uma	

situação	 característica	 somente	 das	 obras	 que	 os	 jovens	 escritores	

faziam	 publicar	 as	 suas	 expensas.	 Emanuel	 Araújo	 (1986,	 p.27),	

tratando	da	editoração	no	Brasil,	destacadamente	no	período	que	ele	

nomeou	como	a	segunda	fase	desta	prática,	afirmou:

Desde meados do século XIX se estabeleceram no Brasil (em particular no Rio 
de Janeiro) alguns europeus que fundariam casas editoras de renome: Laemmert, 
Villeneuve, Leuzinger, Ogler, Garnier... Contudo, se é verdade que alguns traziam 
novidades no concernente à impressão de livros, pouco acrescentaram à técnica de 

 8 Registro	de	entradas.	Gazeta de Notícias.	Rio	de	Janeiro,	Domingo,	11	de	dezembro	de	1887.	
[Conservamos	a	ortografia	original	do	texto]
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Figura 3 – Folha de rosto de Judith. Fonte: Biblioteca particular de Sânzio de Azevedo.
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editoração. Em princípio do século XX as tipografias brasileiras achavam-se tão mal 
equipadas que as obras de autores como Graça Aranha, Machado de Assis, Coelho 
Neto, Aluísio Azevedo, Afrânio Peixoto, Euclides da Cunha e muitos outros eram 
impressas na França (Paris, Poitiers) e em Portugal (Lisboa, Porto).

Vemos por essa citação e pelos demais elementos aqui apresentados que 
as condições materiais com que Adolfo Caminha deparou não eram as mais 
favoráveis. As marcas dessa escassez de recursos gráficos estavam por toda 
parte e tocavam sobretudo os escritores iniciantes, que passavam a circular 
pela cidade, sobretudo em locais específicos, na busca de se fazerem conhecer. 
Assim, é preciso também percorrer com eles alguns destes locais.

Um mapa tipográfico da cidade

Tratando a respeito da localização do comércio livreiro no Rio de Janeiro, 
Alessandra El Far (2004, p.28) foi clara ao afirmar: “As livrarias existentes nas 
ruas da Quitanda, Uruguaiana, Gonçalves Dias, Sete de Setembro, S. José, da 
Assembléia, do Carmo, do Rosário, do Ourives, com seus produtos e novida-
des, estimulavam a concorrência, sempre munidas de estratégias inovadoras 
para atrair os fregueses”. Já a esse respeito é válido acrescentar que no caso de 
Adolfo Caminha essa constatação é reforçada não só pelo seu romance de estreia 
ter sido publicado pela Domingos de Magalhães, como vimos anteriormente, 
mas também por seus dois primeiros livros – Voos incertos (primeiras páginas) 
e Judith e Lágrimas de um crente – terem sido ambos publicados por Serafim 
Alves, cuja tipografia localizava-se no número 83 da rua Sete de Setembro 
como é possível constatar na folha de rosto de ambas as obras.

 A partir da observação dessas folhas de rosto é possível também 
constatar um fato que demonstra a condição, pelo menos em parte, da profis-
sionalização do mercado editorial no Brasil do final do século XIX. Devemos 
observar que Serafim Alves não era propriamente um editor, pelo menos não 
nos termos em que entendemos hoje essa função e sua atuação no processo de 
produção do livro, mas um tipógrafo-editor. Portanto, além de produzir livros, 
ele produzia, também, outros objetos impressos, sendo a sua atuação desti-
nada a diversos sujeitos e suas necessidades, o que nos parece completamente 
compreensível para o período. Esses sujeitos, com seus objetos e suas práticas, 
não podem ser vistos a partir de um modelo ideal. O modelo atual de editor é 
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apenas mais um na longa série de existência dessa função, estando, sobretudo 
hoje, mais do que nunca, submetida a mudanças e a transformações radicais 
mobilizadas pelo surgimento do suporte virtual. Roger Chartier (1999a, p.53), 
analisando o caso francês, afirmou:

Se olharmos para trás e observarmos as figuras de “editores” dos séculos XVI e 
XVIII, de Plantin a Panckoucke, é claro que não existe então uma autonomia similar 
da atividade editorial. Primeiro se é livreiro, primeiro se é impressor e, porque se 
é livreiro ou gráfico, se assume uma função editorial. Deve-se falar então, para ser 
preciso, de “livreiro-editor” ou de “gráfico-editor”. O livreiro-editor dos séculos 
XVI, XVII e XVIII define-se inicialmente pelo seu comércio.

Essas ruas marcaram de tal modo a vida literária na capital federal, que 
Coelho Neto (1921, p.85), em seu romance A conquista, cujo enredo se passa 
por volta de 1888, um pouco antes da Abolição da escravatura, faz um registro 
a partir da ideia, desenvolvida também no mesmo romance, de que: “As ruas 
do Rio de Janeiro, como as de Paris, segundo Balzac, têm qualidades e vícios 
humanos: ha ruas estróinas e ha ruas pacatas, ruas activas e ruas negligentes, 
ruas devassas e ruas honestas, umas cujos nomes andam constantemente em 
notas policiaes, outras que são citadas nas descripções elegantes”. O mesmo 
fez João do Rio (1997) na crônica A Rua, de seu volume A alma encantadora 
das ruas. Mas essa cidade tipográfica é uma forma de expressão do que se conven-
cionou chamar de a República das Letras. Seus endereços, suas ruas, becos e vielas 
são frequentados por sujeitos que, de algum modo, guardam algo em comum entre 
si: a literatura. Assim como toda República, essa necessitava de uma capital e, no caso 
brasileiro, a capital era também a capital do país: o Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, capital da República das Letras no Brasil

Amanhã se der o carneiro
O carneiro
Vou m’imbora pro Rio de Janeiro
Amanhã se der o carneiro
Vou m’imbora pro Rio de Janeiro
As coisas vem de lá
Eu mesmo vou buscar
E vou voltar em video tapes
E revistas supercoloridas
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Pra menina meio distraída
Repetir a minha voz
Que Deus salve todos nós
E Deus guarde todos vós
(Ednardo e Augusto Pontes, “Carneiro”)

O trecho da letra da música “Carneiro”, de Ednardo e Augusto Pontes, que 
serve de epígrafe para esta seção é um exemplo da permanência do significado 
do Rio de Janeiro para aqueles que, oriundos de outras regiões do Brasil, mais 
especificamente do Nordeste, já existente como região distinta do Norte, 
pretendiam dedicar-se à carreira artística na década de 1970. Não é somente 
a letra que confirma esse fato, a melodia também, marcada pelos ritmos de 
origem nordestina como o baião e o forró, mistura-se aos traços rítmicos da 
geração que naqueles anos ficou conhecida no cenário musical brasileiro como 
“Pessoal do Ceará”. Na música, vemos que o Rio de Janeiro era o lugar aonde 
se ia, afinal, “As coisas vem de lá” e de onde se voltava, mas em videotapes e 
revistas supercoloridas.

No século XIX, estabelecendo aqui uma possibilidade de comparação, o 
Rio de Janeiro era o lugar para onde se ia e de onde se vinha em livros, jornais 
e revistas. Mudaram os suportes, as condições técnicas e materiais, mudou o 
público, mas o destino era ainda o mesmo: o Rio de Janeiro. Foi para viver na 
então capital do país que Adolfo Caminha, nos idos anos da década de 1890, 
deixou a capital cearense e a sua Aracati natal. Lúcia Miguel Pereira (1988, 
p.123) afirmou a respeito do Rio de Janeiro como destino dos homens de letras 
no Brasil dos séculos XIX e XX:

O Rio sempre foi, e é, antes um centro receptor do que criador. O que complica 
a situação é que, ainda não tendo a primazia das iniciativas, é em regra ele que as 
consagra e difunde. “A força do núcleo cultural do Rio assenta mais no seu poder 
de temperar e corrigir as demasias dos outros, do que propriamente no seu poder 
de criação... Sem passar pelo filtro da sua crítica e da sua aprovação, as mensagens 
da província não têm possibilidade de conquistar o Brasil” (183), notou um gaúcho. 
O romântico José de Alencar, o naturalista Aluísio Azevedo e a atual geração de 
romancistas do Norte tiveram que vir para cá a fim de ganharem prestígio. Nas 
diversas tendências que aqui se encontram, congregando-se ou combatendo-se, as 
dos nortistas e sobretudo nordestinos, mais extrovertidos, e portanto mais aptos a 
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observar, atuam em geral no sentido realista, ao passo que do Centro e do Sul chegam 
contribuições mais marcadas pela interiorização e pelo idealismo. Comparem-se, 
hoje, as obras dos nordestinos Rachel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado, 
com as dos mineiros Lúcio Cardoso, Cornélio Pena e Ciro dos Anjos, e ver-se-á que 
se repetem as posições do momento em que os simbolistas, vindos em regra do Sul, 
lutavam com os naturalistas oriundos quase sempre do Norte.9

O que essa citação de Lúcia Miguel Pereira indica é a existência de uma 
tensão entre o centro e as periferias, entre a produção e a divulgação, o que 
também indica o funcionamento de um sistema literário e suas condições ma-
teriais de produção. No caso específico do Brasil, durante a primeira década da 
República, o Rio de Janeiro era, segundo José Murilo de Carvalho, “a maior 
cidade do país”. Vejamos o que nos diz Carvalho (1987, p.13) sobre a capital 
do país naqueles tempos:

O Rio de Janeiro dos primeiros anos da República era a maior cidade do país, 
com mais de 500 mil habitantes. Capital política e administrativa, estava em condi-
ções de ser também, pelo menos em tese, o melhor terreno para o desenvolvimento 
da cidadania. Desde a independência e, particularmente, desde o início do Segundo 
Reinado, quando se deu a consolidação do governo central e da economia cafeeira 
na província adjacente, a cidade passou a ser o centro da vida política nacional.

Além de uma psicologia das ruas, emprestando-lhes uma série de metáforas 
orgânicas, algumas descrições dão-nos a ideia de que a cidade era mapeada 
segundo os seus usos por determinados sujeitos a partir de sua ações cotidianas. 
No caso dos sujeitos letrados, a capital da República das Letras seria como a ca-
pital dentro da capital. As ações desses sujeitos constituem um mapeamento da 
cidade das letras, formada também de significantes, significados e significações 
cuja origem não é senão outra: a vida e a memória literária da então capital do 
Brasil no final do século XIX para onde nossos letrados corriam na esperança 
de se fazerem publicar. Obviamente que nem todos encontraram seu lugar à 
sombra, o que não deixou, no entanto, de servir à literatura como uma espécie 
de fonte para a história da literatura que não foi, ou seja, da literatura que não 
encontrou seu lugar no cânone ou no gosto dos leitores.

 9	 O	número	183	dessa	citação	refere-se	a:	“Viana	Moog	–	Uma interpretação da literatura brasi-
leira,	Edição	da	Casa	do	Estudante	do	Brasil,	Rio,	1943,	p.	67”.
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A capital da República das Letras, no caso brasileiro, estava longe do perfil 
ideal. No caso específico do romance A conquista, de Coelho Neto, a cidade 
constituída desse modo não é a cidade real, mas a cidade vivida, aquela que 
guarda em detalhes de sua constituição física traços do vivido, que nada mais 
são do que uma atribuição simbólica por parte de grupos específicos, levando-
nos a recorrer a Angel Rama (1985, p.29):

Uma cidade, previamente à sua aparição na realidade, devia existir numa repre-
sentação simbólica que obviamente só podia assegurar os signos: as palavras, que 
traduziam a vontade de edificá-la na aplicação de normas e, subsidiariamente, os 
diagramas gráficos, que as desenhavam nos planos, ainda que, com mais freqüência, 
na imagem mental que desses planos tinham os fundadores, os que podiam sofrer 
correções derivadas do lugar os de práticas inexpertas. Pensar a cidade competia a 
esses instrumentos simbólicos que estavam adquirindo sua pronta autonomia, que 
os adequaria ainda melhor às funções que lhes reclamava o poder absoluto.

É bem verdade que Angel Rama tratou das cidades latino-americanas de 
colonização hispânica, no entanto é possível pensar que, no final do século 
XIX, no Brasil, havia sim a perspectiva dos intelectuais brasileiros de criar, 
sobretudo no Rio de Janeiro, uma nova cidade, uma capital nacional das letras, 
uma República das Letras onde os intelectuais teriam o seu trabalho devida-
mente reconhecido, sendo exatamente esse reconhecimento a maior luta, tão 
importante quanto garantir o nome para a posteridade e um sustento digno.

Se essa cidade não podia ser construída na realidade, ela o foi, ao menos em 
parte, na ficção. Ela também está presente no desejo dos nossos escritores, o que é 
possível perceber nas entrelinhas do que já chamamos de discurso do desconten-
tamento. Em A conquista, o descontentamento, a incerteza, a aventura de viver 
cada dia, as perdas e as pequenas vitórias dão-nos uma ideia do que se passava 
entre nossos intelectuais. Mais uma vez é possível pensar em como vivia Adolfo 
Caminha naquele período. Certamente, as palavras de Coelho Neto (1921), no 
prefácio de A conquista, intitulado de “Aos da caravana”, o que nos dá a ideia de 
uma grande aventura intelectual, são também aplicadas ao autor de A normalista, 
que viveu no Rio de Janeiro e onde publicou a maioria do seus livros:

Triste, triste foi a nossa vida posto que de longe em longe, como um raio de 
sol atravessando nuvens tempestuosas, o riso viesse pallidamente á flor dos nossos 
lábios. Mas chegamos, vencemos... Deus o quiz! E, se ainda não tomamos de assalto 
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a praça em que vive acastellada a indifferença publica, já cantamos em torno e, ao 
som dos nossos hymnos, ruem os muros abalados, e avistamos, não longe, pelas 
brechas, a cidade Ideal dos nossos sonhos. (ibidem, grifo nosso)

É essa cidade ideal que parece estar escrita no descontentamento como 
um projeto, que, se não se efetiva no real, como já dissemos, pelo menos em 
parte se afirma na representação e no simbólico. Coelho Neto, por exemplo, 
no seu já citado romance A conquista, além de nos dar uma ideia do que foi a 
vida intelectual do Rio de Janeiro, que atraia vários escritores, sobretudo os 
chamados nortistas, como ele, traçou uma espécie de psicologia das ruas, como 
a rua do Senhor do Passos, a rua da Conceição, a rua Hadock Lobo, a rua Sete 
de Setembro e a rua do Ouvidor. Sobre a rua Sete de Setembro, afirmou:

A rua Sete de Setembro é uma deslambida rameira que estropia a lingua do paiz 
e escandaliza a moral; o seu collo tem placas, os seus lábios mostram a devastação 
phagendenica, o seu halito envenena. Taes ruas são como essas flores noctilucas que 
só desbotoam á noite e expandem o seu aroma; durante o dia caladas, entorpecidas 
modorram em flacido e derreado abandono, bocejando. (ibidem, p.86)

A respeito da rua do Ouvidor, que classificou de trêfega, lemos:

A rua do Ouvidor é trêfega. Durante o dia toda ella é vida e actividade, faceirice 
e garbo; é hilare e gárrula; aqui picante, além ponderosa; sussura um galanteio e 
logo emitte uma opinião sizuda, discute os figurinos e commenta os actos politicos, 
analysa o soneto do dia e disseca o ultimo volume philosophico. Sabe tudo – é re-
pórter, é lanceuse, é corretora, é critica, é revolucionaria. Espalha a noticia, impõe 
o gosto, eleva o cambio, consagra o poeta, depõe os governos, decide as questões á 
palavra ou a murro, á tapona ou a tiro e, á noite, fatigada e somnolenta, quando as 
outras mais se agitam, adormece. Ouve-se apenas o rumor constante dos prelos 
nas offcinas dos jornaes. É a rua que digere a sua formidavel alimentação diária 
para, no dia seguinte, pela manhan, espalhar pelo paiz inteiro a substancia que 
compõe a nutrição do grande corpo, cada parte para o seu destino. Para o cérebro: 
as idéas que são incidentes politicos e litterarios e as descobertas scientificas, essas 
ficam com a casta dos intellectuaes; o sentimento para o coração, que é a mulher, 
essa tem o romance e a esmola, o lance dramatico e a obra de misericordia; o mo-
vimento dos portos e das gares para o ventre e para os braços do povo que devora 
e do commercio que abastece e o residuo que rola, parte para os cemitérios, parte 
para os presídios mortos e condemnados. Outros que analysem a carta completa 
da cidade, eu fico nesta exposição. (ibidem, p.87-8)
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Angel Rama chamou a atenção para os nomes das ruas, e nos casos aqui 
apresentados, pareceu-nos irônico que as ruas Sete de Setembro, data da In-
dependência do Brasil, e a rua do Ouvidor correspondam, na reapresentação 
literária, à parte da cidade das letras, que é dependente e esquecida, Diz-nos 
Rama (1985, p.51): “os nomes das ruas já não pertencem a simples desloca-
mentos metonímicos, mas manifestam uma vontade, geralmente honorífica, 
de recordar acontecimentos ou pessoas eminentes”. Na rua Sete de setembro, a 
literatura nacional era dependente; na do Ouvidor, ela não era escutada. Esse tipo de 
afirmação era recorrente no tipo de discurso que aqui chamamos de discursos descon-
tente. Adolfo Caminha, por exemplo, chamou a rua do Ouvidor de beco do Ouvidor 
onde, segundo ele, os nossos escritores dissipavam as suas forças na vida mundana.

Mesmo assim, não faltou a Adolfo Caminha a compreensão corrente e recorrente 
de que, naqueles idos anos do final do século XIX no Brasil, o Rio de Janeiro era o 
norte da bússola dos homens de letras, o destino, o fim. Em seu artigo crítico, intitulado 
“Norte e Sul”, há inúmeras referências a este fato. Vejamos a primeira:

Compreende-se a necessidade que têm os escritores de vir ao Rio de Janeiro 
completar a educação do espírito. Este fato é comum a nortistas e sulistas, que trazem 
do solo natal o que se não adquire em parte alguma: o temperamento, a vocação, as 
tendências naturais. Aqui apenas recebem a educação mental definitiva, como uma 
pedra rara que fosse lapidada numa grande oficina. (Caminha, 1999a, p.179)

Por essa citação, vemos que o Rio de Janeiro era o lugar aonde o homem de 
letras-pedra-bruta ia se tornar homem de letras-pedra-lapidada. As condições 
intelectuais, que no pensamento de Caminha advinham do meio – “trazem 
do solo natal o que não se adquire em parte alguma” – seriam polidas e me-
lhoradas pelas condições materiais e também intelectuais existentes em um 
meio supostamente mais desenvolvido. Nesse sentido, a imagem da capital da 
República das Letras se confunde com a de “uma grande oficina” e o homem 
de letras com a de uma gema preciosa. Essa visão é confirmada por um trecho 
que citamos a seguir:

Os filhos do Rio de Janeiro têm uma vantagem sobre o provinciano: é que 
nascem no meio da civilização e logo em idade precoce, vão adquirindo conheci-
mentos e maneiras próprias das grandes capitais e vão-se familiarizando, portanto, 
mais depressa que aqueles, com os processos artísticos dominantes e com as idéias 
gerais da época. (ibidem, p.112)
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Mais uma vez, Adolfo Caminha recorreu à sua crença na civilização para 
justificar a necessidade do homem de letras do seu tempo de ir ao Rio de 
Janeiro. No entanto, como em todo ir e vir, algo deveria, segundo Adolfo 
Caminha, permanecer intacto e esse algo era o talento do homem de letras 
provinciano:

O filho da província, por mais talentoso que seja, há de forçosamente completar 
a sua educação artística num círculo maior, onde as suas faculdades possam triunfar 
em comunicação com as boas obras estrangeiras; o talento, porém, esse conserva-se 
original e vigoroso, sem perder nenhum dos caracteres que o distinguem da inteligência 
meridional. (ibidem, grifo nosso)

Vemos que ir ao Rio de Janeiro era forçoso, ou seja, estava entre as obriga-
ções do homem de letras. O meio acanhado da província o fazia deixá-la para 
viver na capital da república e fazer do Rio de Janeiro a capital da República 
das Letras. E em sua justificativa, Caminha ia além:

A educação intelectual é tão necessária quanto a higiene do corpo. Todos 
os grande escritores e poetas foram homem de cultura superior e de orientação 
literária.

O Rio de Janeiro é o nosso petit Paris, o centro da vida nacional, por assim dizer 
a retorta em que se operam as dinamizações artísticas; do norte e do sul correm 
todos para o meio comum em que se estabelece a verdadeira luta pela existência e 
pela glória. (ibidem)

 Por essas citações, vemos o Rio de Janeiro como uma oficina, depois 
como uma escola de educação artística e por último como uma retorta, ou seja, 
um instrumento usado em operações químicas, que, no caso dos procedimen-
tos intelectuais, serviriam para as “dinamizações artísticas”, o que faria dos 
resultados alcançados uma espécie de experimento cujos componentes viriam 
das atividades do homem de letras da província na então capital da República 
das Letras. Essas experiências acabaram por compor a sua formação. Essas são 
imagens criadas por Adolfo Caminha para esse lugar de excelência. Vemos que 
o espaço se une ao tempo e em ambos não há desperdício de forças e atenção. 
Adolfo Caminha demonstrou compreender o papel do escritor em tempos de 
produção em uma escala nascente de industrialização dos bens de produção e 
também da cultura, ainda que eu seu começo.



Um breve balanço

De fato, caberá ao leitor julgar se, como creio (por tê-lo eu próprio experi-
mentado), a análise científica das condições sociais da produção e da recepção da 
obra de arte, longe de a reduzir ou de a destruir, intensifica a experiência literária: 
como se verá a propósito de Flaubert, ela parece anular, de início, a singularidade 
do ‘criador’ em proveito das relações que tornam inteligível, apenas para melhor 
redescobri-la ao termo do trabalho de reconstrução do espaço no qual o autor 
encontra-se englobado e ‘incluído como um ponto’. Conhecer como tal esse ponto 
do espaço literário, que é também um ponto a partir do qual se forma um ponto de 
vista singular sobre esse espaço, é estar em condição de compreender e de sentir, pela 
identificação mental com uma posição construída, a singularidade dessa posição e 
daquele que a ocupa, e o esforço extraordinário que, pelo menos no caso particular 
de Flaubert, foi necessário para o fazer existir. (Bourdieu, 1996, p.14-15)

Nessa perspectiva, os estudos literários podem ampliar seu significado e con-
tribuição, enquanto reflexão sobre a historicidade das obras artísticas individuais 
e suas condições de produção e consumo. E para isso, cabe entender cada texto na 
materialidade de sua forma, qual seja, a de um texto convertido em livro que se 
oferece tanto para consumo, quanto para leitura.

Eis nosso ponto de chegada, que é igualmente ponto de partida para uma Teoria 
da Literatura que não se queira nem idealista, por sacralizar o texto, nem caolha, 
por ter dificuldade de enxergar os meandros da vida literária, que se estendem para 
além das relações lineares entre autor e obra. (Lajolo & Zilberman, 2001)

Essas citações servem-nos como norteadoras do que procuramos desen-
volver nesta parte do trabalho: compulsar elementos materiais que dessem a 
ideia de como a obra de Adolfo Caminha foi publicada. Não nos prendemos 
às estatísticas ou aos dados sobre a quantidade de editores, o número de perió-
dicos existentes etc., mas destacamos aqueles elementos que, ligados à obra de 
Caminha, nos possibilitaram conhecer a capacidade de publicação dos nossos 
autores, capacidade essa variante e mediada por forças diversas formadoras do 
nome e da figura do autor, sendo essas também variáveis, sobretudo no caso 
daqueles menos consagrados. Entraram em cena, portanto, elementos como 
o tempo, o método de trabalho, as qualidade de impressão, a constituição de 
um espaço propício à circulação e ao consumo de livros, bem como propício à 
formação dos nossos homens de letras segundo os critérios da época.

Acreditamos que elementos fundamentais foram aqui trabalhados. O leitor 
também poderá fazer as suas próprias buscas e, assim, acrescentar ao conteúdo 
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até então trabalhado outras variantes materiais. No entanto, no caso das obras 
literárias, as condições materiais não são as únicas com as quais esses homens 
votados às letras deveriam lidar. Havia também condições intelectuais que 
eles deveriam manipular. Essas condições estão expressas nas ideias e nos 
conceitos correntes à época, nas posições defendidas não somente na literatura 
ou sobre a literatura, mas na sua relação, ou seja, na relação da literatura com 
outros saberes, notadamente os saberes científicos, com os quais os homens 
de letras daquele período do século XIX procuraram lidar. Adolfo Caminha, 
assim como outros naturalistas, não deixou de louvar a relação entre ciência 
e arte. Finalizada essa etapa, passamos às condições intelectuais de produção 
da literatura brasileira de parte do século XIX. 

As condições intelectuais

Se sintieron libres frente a todos los poderes; 
cortejaron todos los poderes. Se entusiasmaron 
con las grandes revoluciones y, también, fueros 
sus primeras víctimas. Son los intelectuales: 
uma categoria cuya existencia misma hoy es 
un problema. 

(Beatriz Sarlo, Escenas de la vida posmo-
derna: Intelectuales, arte y video cultura em 
la Argentina)

El intelectual es un personaje bidimensional: 
sólo existe y subsiste como tal si, por uma 
parte, existe y subsiste un mundo intlectual 
autónomo (es decir, independiente de los po-
deres religiosos, político, económicos), cujas 
leyes específicas respeta, y si, por otra parte 
la autoridad específica que se elabora em este 
universo a favor de la autonimía está com-
promtida em las luchas políticas. 

(Bourdieu, “Intelectuales, política y poder”) 

Se o problema é antigo, o nome é relativa-
mente recente... 

(Norberto Bobbio, “Os intelectuais e o po-
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der: dúvidas e opções dos homens de cultura 
na sociedade contemporânea”)

Sim, não tenho classe social, marginalizado 
que sou. A classe alta me tem como um monstro 
esquisito, a média com desconfiança de que eu 
possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca 
vem a mim. 

(Clarice Lispector, A hora da estrela)

O modernismo de 1870 ou aprendendo  

sumariamente com os sumários

Quando Adolfo Caminha publicou os seus primeiros textos críticos no 
Rio de Janeiro, que datam, como já vimos, de 1885, fazia quinze anos que 
se iniciara, no Brasil, uma movimentação de ideias e uma renovação de 
pensamento, que José Veríssimo, em sua História da literatura brasileira, 
publicada postumamente em 1916, chamou de “modernismo”. A propó-
sito de como se implantou esse modernismo no Brasil, afirmou Veríssimo 
(1954, p.282):

O movimento de idéias que antes de acabada a primeira metade do século 
XIX se começara operar na Europa com o positivismo comtista, o transformismo 
darwinista, o evolucionismo spenceriano, o intelectualismo de Taine e Renan e 
quejandas correntes de pensamento, que, influindo na literatura, deviam pôr termo 
ao domínio exclusivo do Romantismo, só se entrou a sentir no Brasil, pelo menos, 
vinte anos depois de verificada a sua influência ali.

Mesmo tendo iniciado suas armas nas letras, como então se costumava 
dizer, o que nos faz entender que se lançar nessa carreira não era uma tarefa 
fácil, muitos anos após o modernismo do século XIX, Adolfo Caminha foi 
um dos seus herdeiros. As obras publicadas posteriormente à História da 
literatura brasileira, de José Veríssimo, referiram-se a esse momento não mais 
como modernismo, mas sim como realismo e naturalismo ou com outras de-
nominações mais claras e próximas das que hoje utilizamos. Nelson Werneck 
Sodré em sua História da Literatura brasileira: seus fundamentos econômicos, 
publicada em 1938, chamou de “Reação anti-romântica – a crítica” e “O 
episódio naturalista”.
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Lúcia Miguel Pereira, em sua História da literatura brasileira: prosa de 
ficção: de 1870 a 1920, utilizou o termo “Pesquisas Psicológicas” para tratar 
de Machado de Assis e Raul Pompéia, e “naturalismo” no qual localizou 
Aluizio Azevedo, Inglês de Souza e Adolfo Caminha. Alfredo Bosi em sua 
História concisa da literatura brasileira, cuja primeira edição data de 1970, 
utilizou o termo “realismo” incluindo nele o naturalismo e dele saltando 
para tratar do simbolismo. Luciana Stegagno Picchio, cuja La letteratura 
brasiliana, escrita originalmente em italiano e publicada em 1972, teve sua 
primeira edição em português publicada em 1997 com o título de História 
da literatura brasileira, utilizou o termo “realismo” associado ao termo 
sociabilidade para nomear o capítulo de sua História da literatura brasileira 
como: “O Século XIX: Sociabilidade e Realismo”. José Aderaldo Castello 
em A Literatura brasileira: origens e unidade (1500-1960), cuja primeira 
edição é de 1999, utilizou a junção das duas escolas ou estéticas, resultando 
em realismo-naturalismo.

As ideias expostas por aquele movimento de renovação que se deu nos idos 
anos do século XIX, as encontramos também nas páginas do conjunto da obra 
caminhiana. Como já dissemos, Adolfo Caminha é um exemplo de herdeiro 
da primeira geração de homens de letras que veio logo após aquela geração 
chamada de “Geração de 1870”. Vale destacar que esse termo foi igualmente 
usado em Portugal para congregar aqueles autores que se opuseram ao roman-
tismo em terras lusitanas, entre eles destacava-se Eça de Queiroz, cuja obra 
esteve muito presente no Brasil do período em causa. Já Afrânio Coutinho 
(1975, p.181), citando Carlton Hayes, chamou esta geração de “geração ma-
terialista” ao afirmar:

De modo geral, 1870 marca no mundo uma revolução nas idéias e na vida, 
que levou os homens para o interêsse e a devoção pelas coisas materiais. Uma 
geração apossou-se da direção do mundo, possuída daquela fé especial nas coisas 
materiais. É a “geração do materialismo”, como a denominou, em um livro es-
plêndido, o historiador americano Carlton Hayes. A revolução ocorreu primeiro 
no espírito e no pensamento dos homens e daí passou à sua vida, ao seu mundo e 
aos seus valôres. Intelectualmente, a elite apaixonou-se do darwinismo e da idéias 
da evolução, herança do romantismo e, de filosofia, o darwinismo tornou-se quase 
uma religião; o liberalismo cresceu e deu frutos, nos planos político e econômico; 
o mundo e o pensamento mecanizaram-se, a religião tradicional recebeu um feroz 
assalto do livre-pensamento. 
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Lúcia Miguel Pereira, em sua obra já citada, chamou a atenção para o fato 
de que essa reforma do pensamento e da estética literária chegou atrasada no 
Brasil em relação à Europa, o que pode justificar o fato de as tais ideias serem 
encontradas na geração de homens de letras da qual fez parte Adolfo Caminha. 
Esse mesmo atraso já o diagnosticara José Veríssimo, como o vimos em citação. 
Vejamos o que afirmou Lúcia Miguel Pereira (1988, p.119):

O atraso com que foi aqui adotado o realismo é um sintoma do alheamento 
dos escritores de então não só ao mundo, mas às condições do país. E também da 
maior correspondência entre o nosso feitio e atitude idealista.

Ao embate das novas idéias e condições de vida suscitadas pelo progresso 
científico e industrial do século XIX, desde muito caducara em França, nosso fi-
gurino literário, o romantismo que aqui teimava em viver. O Guarani é do mesmo 
ano da publicação de Mme. Bovary, anteriormente divulgado por uma revista de 
grande prestígio. Zola já começara a série dos Rougon-Macquart quando Taunay 
escreveu a Inocência. O darwinismo, o evolucionismo, o positivismo, o socialismo 
que formavam a estrutura do pensamento contemporâneo, modificando os con-
ceitos filosóficos, literários e sociais, levaram mais de vinte anos para atravessar o 
Atlântico. “No Rio de Janeiro, só de 1874 em diante é que, pela primeira vez, os 
nomes de Darwin e Comte foram pronunciados em público, em conferências ou 
escritos” afirma Sílvio Romero. E já vimos como só na década de 80 se modifica 
de modo sensível o nosso panorama literário.

Por essa citação, vemos que Adolfo Caminha começou a escrever e ter seus 
textos publicados exatamente no momento em que as ditas ideias renovadoras 
encontravam no Brasil o seu ápice: a década de 1880. Ainda a esse respeito 
afirmou Lúcia Miguel Pereira:

Entretanto – lembremo-lo mais uma vez, – desde 1870, a inquietação política, 
que sucedera à relativa estabilidade dos primeiros trinta anos do reinado de D. Pedro 
II, era um reflexo do espírito racionalista da época. Mas enquanto os homens de 
ação pública se agitavam, redigiam o manifesto republicano, iniciavam a campanha 
abolicionista, os romancistas, em sua maioria, continuavam a escrever como se nada 
mudara a despeito das incertas tendências apontadas nos capítulos anteriores. “Os 
livros de certa escola francesa”, verificava com alegria Machado de Assis, tão infenso 
ao realismo quanto, mais tarde, fiel à realidade, “ainda que muito lidos entre nós, não 
contaminaram a literatura brasileira, nem sinto nela tendências para adotar as suas 
doutrinas, o que já é notável mérito. As obras de que falo foram aqui bem-vindas e 
festejadas, mas não se aliaram à família nem tomaram o governo da casa. Os nomes 
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que principalmente seduzem a nossa mocidade são os do período romântico; os 
escritores que se vão buscar para fazer comparação com os nossos – porque há aqui 
muito amor a essas comparações – são ainda aqueles com que o nosso espírito se 
educou, os Victor Hugos, os Gautiers, os Mussets, os Gozlans, os Nervals”. Não via 
no romance qualquer preocupação política ou social: “Esta casta de obras conserva-
se aqui no puro domínio da imaginação, desinteressada dos problemas do dia e do 
século, alheia às crises sociais e filosóficas. Seus principais elementos são, como 
disse, a pintura dos costumes, a luta das paixões, os quadros da natureza, alguma 
vez os estudos dos sentimentos e dos caracteres”. Errada no vaticínio, era entretanto 
justa e fiel, no tocante ao presente – 1873 – a exposição de Machado. Note-se a sua 
afirmativa de que eram lidos e festejados os livros a cujas tendências se mantinham 
refratários os romancistas; é o caso talvez único, o de uma revolução literária aceita 
antes pelo público do que pelos escritores. (ibidem, p.120)

Outro aspecto que foi merecedor de espanto e do seu registro na nossa 
historiografia literária é o fato dessa renovação não vir do Sul do Brasil, mas 
do Norte. Como disse a já citada Luciana Stegagno Picchio, como veremos 
mais à frente: “A revolução vem do Norte”. O que nos faz lembrar as palavras 
de Tobias Barreto, ele mesmo um dos nortistas que propagandearam as novas 
idéias: “São os do norte que vêm!...”.

João Alexandre Barbosa (1974, p.27-8) também reforçou essa compreen-
são de que do Norte do país vinham as novas correntes de pensamento que 
modificariam a compreensão do Brasil, dos fenômenos sociais e da própria 
literatura, como é possível constatar na citação a seguir:

Não é menos certo, todavia, o fato de que, aqui e ali, em alguns movimentos 
provincianos, se ia assistindo ao aparecimento de um esforço renovador que nos 
pusesse em dia com a evolução do pensamento europeu e que, ao mesmo tempo, 
adequasse o novo modo de ver o país as formas de criação e reflexão literárias tam-
bém novas. São exemplos a Escola de Recife, de Tobias Barreto e Sílvio Romero, 
a Academia Francesa do Ceará, de Araripe Júnior, Rocha Lima e Capistrano de 
Abreu, entre outros, ou mesmo a obra precursora de Inglês de Souza, tendo por 
cenário o norte do país.

Se Afrânio Coutinho, citando Hayes, conceituou esta geração como “ge-
ração materialista”, como vimos anteriormente, João Alexandre Barbosa, em 
vez de utilizar a conceituação de “Geração de 1870” como forma de aglutinar 
nomes e suas compreensões mais díspares, preferiu chamar aqueles nomes 
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envolvidos no processo de renovação mental de “Uma geração contestante”, 
designação que lhe serviu de título para um capítulo do seu livro já aqui re-
ferenciado. Considerando a funcionalidade do título do dito capítulo para o 
desenvolvimento da tese que defendera, afirmou Barbosa:

Em segundo lugar, a expressão que serve para o intitular tem o objetivo de 
funcionar como definição para o que se tem denominado de “geração de 70”, isto 
é, aquela geração de intelectuais que, nas mais diferentes regiões do país e por 
intermédio dos mais diversos meios de participação, se constituiu o porta-voz 
daquilo a que o próprio Veríssimo chamaria, mais tarde, de “espírito novo” ou 
“modernismo” de nossa evolução cultural. (ibidem, p.77)

Ainda que na primeira citação Barbosa tenha de certo modo relativizado 
as ações do que chamou de “alguns movimentos provincianos”, ele foi claro 
ao afirmar a propósito da atuação da Escola do Recife e da Academia Francesa 
do Ceará:

Por isso mesmo, ao lado da Escola do Recife e da Academia Francesa do Ceará, 
os primeiros núcleos indiscutíveis nesse processo de renovação, devem-se situar não 
apenas a atividade desenvolvida por um Carlos Kosseritz, no Rio Grande do Sul, 
mas quer os ensaios iniciais de José Veríssimo, quer o grupo de ficcionistas, histo-
riadores e etnográfos reunidos em torno da Revista Amazônica, todos eles decididos 
à formulação de uma nova linguagem crítica. (ibidem, p.78)

Vemos por essa citação que João Alexandre Barbosa estabelece outros eixos 
possíveis para a compreensão daquele movimento fomentador de novas ideias: 
o Norte, hoje conhecido por Nordeste, o Sul e o norte amazônico ou mais di-
retamente o Pará, onde vivia José Veríssimo. Ainda assim, essa compreensão 
destaca a renovação da geração de 1870 ou da “geração contestante”, como a 
chamou João Alexandre Barbosa, ancorada em mares do norte. Mas é também 
de João Alexandre Barbosa (1983, p.21) que destacamos aqui a compreensão a 
respeito dos termos moderno e modernismo. A esse respeito, ponderou o crítico:

Uma vez que a noção de períodos literários não seja utilizada por força de 
uma, por assim dizer, paralisia cronológica, levando às caracterizações setoriais 
enganosas e redutoras, é possível dizer que o chamado Modernismo na Literatura 
Brasileira ainda espera por uma especificação essencial: em que medida é possível 
caracterizá-lo como moderno, vale dizer, como momento instaurador de uma 
ruptura com relação ao modelo literário oitocentista. (ibidem)
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Barbosa desfazendo-se do que chamou de “paralisia cronológica” expandiu 
o conceito de moderno ao apontar como modernos Machado de Assis, Oswald 
de Andrade, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Clarice 
Lispector. Desse ponto de vista, percebemos que é possível aprender, ainda 
que sumariamente com os sumários, colocá-lo como parte importante na 
nossa análise, uma vez que neles, de modo sintético, o conhecimento literário 
é organizado, indicando, por exemplo, os pressupostos que guiaram a escrita 
de uma ou de outra história da literatura brasileira.

A plasticidade dos termos usados, como moderno e modernismo, é um 
exemplo de que a história da literatura também tem uma história como há 
também uma história o modo como a recebemos. No caso específico da his-
tória das mudanças ocorridas a partir da chamada “Geração de 1870” foi com 
admiração e espanto que nossos historiadores literários registraram o fato de 
que as ditas mudanças vinham do Norte.

Admiração e espanto

E o clamor ia engrossando
Num retumbar formidando
Pelas cidades além...
– “Que foi?” as gentes falavam
E eles pálidos bradavam:
– “São os do norte que vêm!”
(Manuel Bandeira, “Os voluntários do 

Norte”)

Esse trecho do poema “Os voluntários do Norte”, de Manuel Bandeira, 
escrito para marcar a admiração com que foram recebidos os escritores do 
chamado romance de 1930 no Nordeste, é mais um exemplo do espanto e do 
seu registro com as inovações vindas do que se chamava e ainda se chama de 
Norte. No fluxo e refluxo de ideias, na relação entre permanência e modifi-
cação, algo de comum parece ter continuidade, o que não é diferente com a 
vida intelectual. Espera-se sempre que ideias adiantadas venham das regiões 
igualmente adiantadas do país, adiantadas, é claro, em termos econômicos, 
uma vez que se creia que a atividade econômica prepondere ou colabore sobre 
e com as demais atividades.
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Essa dupla – admiração e espanto – pode ser constatada em vários momen-
tos na história intelectual, cultural e política brasileiras, seja no século XX ou 
em séculos anteriores. Assim, voltemos aos últimos anos da segunda metade 
do século XIX. Vejamos o que disse Lúcia Miguel Pereira (1988, p.120-1), 
tratando do desinteresse dos escritores sulistas pelas ideias que há muito em 
voga na Europa:

A estes, [os escritores que já pontificavam nas letras do Brasil] nem os mo-
vimentos nitidamente intelectuais e nacionais, como os da chamada “Academia 
Francesa” do Ceará ou da Escola de Recife, lograram despertar. A ambos animava 
o espírito moderno, curiosos das idéias novas que agitavam a Europa; em Fortaleza 
e em Recife, o racionalismo deslumbrava cenáculos de moços. A “Academia Fran-
cesa” influenciada, aliás, pelo surto do Recife, nasceu da questão religiosa, tendo 
os seus membros tomado ardorosamente o partido dos maçons; o nome de seu 
jornal, Fraternidade, é sintomático. Silvio Romero, do grupo do Recife, assegura 
que em 1869-1870 “compreendeu a extenuação e morte inevitável do romantismo 
e lançou os germes de outra fórmula literária para a poesia, para o romance, para 
a arte em geral”. Germes que, no caso do romance, levaram um tempo excessivo 
a se desenvolver.

Antonio Candido (1988, p.32) em O método crítico de Sílvio Romero afir-
mou a respeito:

Graças à divulgação das novas idéias sobre filosofia e literatura, formou-se no 
Brasil, no decênio de Setenta [1870], uma geração de tendências eminentemente 
críticas, animada do desejo de esquadrinhar a cultura nacional e dar-lhe orientação 
diversa. Um verdadeiro modernismo, como o apelidou José Veríssimo, cujo foco 
principal foi a capital de Pernambuco. [...] Parece fora de dúvida que a divulgação 
do positivismo, do evolucionismo e da crítica moderna no Brasil se processou, 
senão a princípio, pelo menos mais intensamente no Recife. Os primeiros traba-
lhos em que encontramos sinais da nova crítica são os de Sílvio Romero, Celso de 
Magalhães, Rocha Lima, Capistrano de Abreu e Araripe Júnior, os últimos três 
pertencendo ao grupo que se formou no Ceará, mas tendo os seus componentes 
estudado antes naquela cidade.

Tratando da difusão das novas ideias a partir de Pernambuco e consideran-
do especificamente da participação dos cearenses e da atuação da Academia 
Francesa do Ceará afirmou Candido:
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Parece certo, portanto, ter-se constituído em Pernambuco o primeiro ambiente 
em que circulavam as idéias novas; os cearenses, antes de formarem o seu grupo 
passaram pelo Recife na época em que começavam o movimento crítico – o que 
não quer dizer que não tenham se desenvolvido por conta própria nem que hajam sido 
discípulos de Tobias e Sílvio, como este parecia insinuar. Pudemos  ver, no entanto, 
que a formação de todos eles seguiu caminho idêntico. (ibidem)

Também Luciana Stegagno Picchio (1997, p.252) afirmou a preponde-
rância do Norte na divulgação das novas ideias. No item “A revolução vem 
do Norte”, lemos:

A verdadeira revolução vem, no entanto, desta vez, do Norte: daquele Ceará onde 
a chamada “Academia Francesa do Ceará”, entre 1872 e 1875, reunira em torno de 
personalidades como Capistrano de Abreu e Araripe Júnior e sob a égide de Taine, 
Comte e Spencer as aspirações filosófico-intelectuais da juventude de Fortaleza...

Que a revolução veio do Norte, isto já o sabemos pelas citações expostas e 
pelos comentários que fizemos. No entanto, é importante destacar aqui, como, 
em termos práticos, essa revolução do pensamento se deu, quais contribuições 
se efetivaram entre o conjunto de ideias propostas. No capítulo dedicado ao 
Adolfo Caminha-leitor veremos pelo repertório de leituras a presença dessas 
ideias. De agora por diante, o presente capítulo tem o objetivo de dar ao leitor 
uma ideia das condições intelectuais de produção da literatura brasileira no 
final do século XIX, ou seja, de demonstrar quais eram as ferramentas, os 
conceitos, as categorias, os direcionamentos, as perspectivas de construção do 
texto ficcional no período citado.

A apresentação dessas ideias se justificam por serem elas o alicerce em que se 
assentou um pensamento novo na literatura brasileira de então, destacadamente 
no caso do naturalismo, que se destacou do realismo pela adesão às ideias cientí-
ficas então vigentes. Furst e Skrine tratando das diferenças entre estas estéticas 
literárias apontaram a tentativa de aplicação “à literatura as descobertas e métodos 
da ciência do século XIX”, chamando esse fato de “afinidade com a ciência” como 
o principal critério de distinção entre as duas estéticas que também comumente 
encontramos unidas nos sumários das histórias da literatura.

Além disso, os citados Furst & Skrine (1971, p.19-20) consideraram que 
“Os seus pressupostos biológicos e filosóficos separaram-nos dos Realistas, com 
a sua objectivade imparcial, pois, ao observar a vida, os Naturalistas esperam 
já encontrar nela um certo padrão”. É também sabido que o naturalismo como 
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forma de ver o mundo e estética literária foi fortemente marcado pelas ideias 
advindas da Revolução Industrial, entre elas está um novo olhar do homem 
para si mesmo, olhar esse que procurou diferenciar-se do olhar romântico. Foi 
nesse caldeirão de transformações e permanências, de situações atravessadas 
por forças diversas que o conjunto da obra de Adolfo Caminha foi gestado.

Infelizmente, não podemos aqui traçar um panorama linear e pormenori-
zado da formação do escritor em causa, que se deu na então Escola de Marinha 
na qual fora matriculado em 1882: “‘Por aviso do Ministério da Marinha de 
1882, foi mandado matricular no primeiro ano da Escola de Marinha como 
praça de aspirante a guarda-marinha’, como consta na cópia de assentamentos 
reproduzida por Gastão Penalva” (Azevedo, 1999, p.18-19). Desse seu tempo 
vivido na então escola da Ilha das Enxadas, que hoje sedia o Centro de Instru-
ção Almirante Wandenkolk (CIAW), sabemos por Sânzio de Azevedo, já esse 
por sua vez fundamentado em Gastão Penalva, que Adolfo Caminha estudou 
aritmética, álgebra, história e geografia, alcançando nessas matérias o grau 6, 
como se dizia então; estudou também geometria, desenho linear, português, 
francês, inglês, ginástica e natação, tendo alcançado, respectivamente, os 
graus 5, 4, 3, 1 e 4. Depois desse período, Adolfo Caminha voltara a  Fortaleza 
em 1888 aos 21 anos de idade onde ficou até 1892. Em dezembro desse ano 
retornou definitivamente ao Rio de Janeiro onde faleceu em 1897 já não mais 
como membro da Marinha brasileira.

O período que vivera em Fortaleza (1888-1892) pode parecer pouco, no 
entanto é importante lembrar que Adolfo Caminha faleceu muito jovem, com 
trinta anos incompletos. Além disso, aquele período foi marcado no Brasil pela 
Abolição dos escravos e Proclamação da república; no Ceará, tratando especifi-
camente da literatura e do pensamento locais, destacamos a instalação do Clube 
Literário, em 1888, que, segundo Sânzio de Azevedo, congregava “escritores 
românticos ao lado de outros que já seguem a nova tendência”, leia-se esta 
“nova tendência” como o realismo; e a instalação da Padaria Espiritual, da qual 
fez parte Adolfo Caminha com o pseudônimo de Felix Guanabarino.

Já aqui destacamos um fato importante na vida literária do Ceará daquele 
período: o forte caráter associativos dos homens de letras cearenses, o hábito da 
criação de grupos, agremiações e sociedades. Até meados do século XX essa foi 
uma condição material e intelectual de tudo quanto se produziu em termos de 
letras no estado. Por esse motivo destacaremos a seguir três agremiações impor-
tantes: a Academia Francesa do Ceará, o Clube Literário e a Padaria Espiritual.
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Achamos por bem tratar do que poderíamos chamar de berço das novas 
ideias no Ceará – a Academia Francesa do Ceará – já aqui referida nas citações 
anteriores, pois, mesmo que Adolfo Caminha não tenha feito parte dela, uma 
vez que suas atividades se iniciaram em 1873 e foram concluídas em 1875, 
quando o futuro escritor era ainda criança e vivia sob os cuidados familiares 
em sua Aracati natal. Mesmo assim, quando retornou a Fortaleza no ano já 
citado, Caminha encontrou a cidade já de algum modo atravessada pelas ideias 
que foram difundidas pelos membros dessa agremiação, ideias essas respon-
sáveis por um novo pensamento que se distinguia do modo de ver o mundo, 
a sociedade e o homem distintamente do romantismo.

Une Académie Française au Ceará

Quanta ilusão! quanta força, quanta mo-
cidade! 

(Capistrano de Abreu in Crítica e literatura).

Foi	com	essas	palavras,	que	nos	servem	de	epígrafe,	que	o	inicialmente	
crítico	 literário	 e	depois	 historiador	 João	Capistrano	de	Abreu	 escreveu	 a	
respeito	da	Academia	Francesa	do	Ceará,	no	prefácio	à	Crítica e literatura, 
volume	no	qual	foram	reunidos	artigos	de	Raimundo	Antônio	da	Rocha	Lima,	
seu	companheiro	de	agremiação.	Capistrano	de	Abreu	(1968,	p.82)	as	escreveu	
em	setembro	de	1878	e	Rocha	Lima	falecera	em	28	de	julho	daquele	mesmo	
ano.	Sobre	a	perda	do	amigo,	declarou:	“apagou-se	a	mais	fulgurante	estrêla	
do	Ceará”.	O	prefácio	é,	portanto,	um	balanço	daquela	época,	um	escrito	de	
saudade,	a	memória	de	um	movimento	que	se	iniciara	em	1873	e	findou-se	
em	1875,	como	já	o	dissemos:	a	Academia	Francesa	do	Ceará,	uma	espécie	de	
associação	sem	sede,	uma	vez	que	as	suas	reuniões	realizavam-se	“ora	em	casa	
de	Tomás	Pompeu,	ora	de	Rocha	Lima”	(Azevedo,	1976,	p.71).10	Esse	mesmo	
o	responsável	pelo	seu	nome:

 10	 Djacir	Menezes,	responsável	pela	introdução	e	notas	da	terceira	edição	de	Crítica e literatura, de 
Rocha	Lima,	foi	ainda	mais	preciso	ao	tratar	destas	reuniões	em	casa	do	jovem	acadêmico	e	do	nome	
dado	à	agremiação:	“A	casa	de	D.	Maria	Bezerra,	tia	de	Rocha	Lima,	era	na	rua	da	Misericórdia,	n.o 
29,	onde	viveu	e	onde	se	reuniria,	em	1875,	a	Academia	Francesa,	como	a	chamavam	por	gracejo.	
‘O	certo,	porém,	–	escreve	Dolor	Barreira	–	é	que,	a	força	de	repetida,	ficou	a	denominação	con-
sagrada,	e	com	ela	passou	a	sociedade	ao	conhecimento	dos	contemporâneos	e	dos	pósteros’”
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A designação de “Academia Francesa”, dizem, nasceu de um gracejo de Ro-
cha Lima, já talvez nos últimos tempos da nova agremiação, inspirado ele no fato 
de todos beberem as novas doutrinas principalmente na França, ao passo que a 
chamada Escola do Recife, de Tobias Barreto e Sílvio Romero, era francamente 
germanófila. (ibidem, p.71)

Aquelas palavras de Capistrano de Abreu marcam bem o que significou 
a agremiação: eram eles os “modernos”, como os designou Celeste Cordeiro 
(1997). Eram esses “modernos” uma geração de jovens formados pela contes-
tação, postura que marcou fortemente a década de 1870, aquela mesma década 
que renovara mental e espiritualmente parte significativa dos homens de letras 
do final do século XIX no Brasil. “Geração de 1870”, “Geração materialista”, 
“Geração contestadora”, quanto ao uso do termo “geração”, esse parece bem 
empregado, pois, como veremos adiante, os membros da agremiação, quando 
do funcionamento de suas atividades, não passavam dos trinta anos. Uma 
geração cujo conhecimento teve seus fundamentos em ideias francesas então 
correntes. A respeito dessas ideias e suas influências afirmou Afrânio Coutinho 
(1975, p.191):

Deve-se à influência francesa a penetração das idéias “modernas” do século 
XIX no Brasil. Foi larga e profunda a influência francesa. Os ideais do século, os 
princípios libertinos e sediciosos, a “mania francesa”, sacudidos pela Revolução, 
pelo Iluminismo, pelo movimento crítico da Enciclopédia, traduzidos em doutrinas 
de libertação filosófica, de racionalismo, de materialismo, de emancipação política 
e social, no sentido nacionalista, abolicionista e republicano, desde cedo no século 
varriam o país de norte a sul. Os canais de circulação das idéias naquela época 
funcionavam eficazmente por tôda a parte, entre êles a maçonaria, instrumento 
poderoso e tenaz de propagação e agitação de doutrinas. Era ela que concorria para 
favorecer a circulação clandestina de livros proibidos, “sediciosos”, que, a despeito 
da vigilância dos órgãos de censura, tinham curso pelo Brasil inteiro, constituindo 
ricas e famosas bibliotecas, como a do Pe. Agostinho Gomes, na Bahia, a do Cônego 
Luiz Vieira da Silva, em Mariana, como mostrou Eduardo Frieiro, em O Diabo na 
Livraria do Cônego, a respeito do segundo.

Nessa citação de caráter geral, exceto no caso da Bahia e da cidade mineira 
de Mariana, vemos relações diretas com a Academia Francesa do Ceará: a 
ligação com as ideias “modernas”, a ligação com a maçonaria, que, no caso 
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cearense, era a responsável pelo jornal Fraternidade. Chamou-nos também 
atenção o fato de Afrânio Coutinho informar a origem dos livros que eram 
lidos pela nova geração. À época da Academia Francesa, como informou 
Celeste Cordeiro (1997, p.88) a partir de dados do ano de 1870, já funcionava, 
em Fortaleza, a Biblioteca Pública, fundada em 1869. Nela, constavam 5.543 
volumes, sendo eles assim distribuídos: 1.152 de literatura, 945 de história, 
520 de ciências e artes, 255 de teologia e 250 de direito.

Ainda segundo Celeste Cordeiro, “somente em 1849 foi que Fortale-
za conheceu uma espécie de livraria, do comerciante português Manuel 
Antonio da Rocha Júnior” (ibidem). Segundo Alcantara Nogueira (1978, 
p.26), nesse estabelecimento os livros ficavam em uma sessão “destinados 
à venda e ao aluguel”. Diante desses fatos, podemos considerar que as 
ideias francesas, presentes em livros, chegavam ao Ceará provincial via 
maçonaria, além, é claro, dos homens de letras do período terem as suas 
bibliotecas particulares.

Para Sânzio de Azevedo (1976, p.70), a Academia Francesa “representou 
a primeira reação ao Romantismo no Ceará”. Talvez, Azevedo esteja falando 
da reação às ideias românticas e não do romantismo como estética literária, 
pois logo em seguida ele afirmou: “É verdade que não chegou nem de leve 
a modificar a literatura que aqui [Ceará] se fazia então, no campo da poesia 
ou da incipiente prosa de ficção, mas isso não lhe tira a imensa importância 
de haver sido a difusora das idéias filosóficas francesas pela primeira vez em 
nosso Estado” (ibidem, grifos e acréscimos nossos). As ditas “idéias filo-
sóficas francesas”, a que se referiu Azevedo, são aquelas mesmas citas por 
Afrânio Coutinho.

Vemos que a agremiação não durou muito. Apesar de sua curta duração, 
ela foi importante para assentar no Ceará as bases de um pensamento novo, 
que, assim como já afirmamos, marcaria o conjunto da obra de Adolfo Ca-
minha, todo ele escrito entre 1885 e 1896. Se a Academia Francesa não se 
notabilizou por modificar a literatura produzida então, ela foi a responsável 
por levar à cena cearense a discussão das ideias de Spencer, Littré, Haeckel, 
Darwin, Buckle, Ratzel, Comte, Taine, Vacherot, Renan, Quinet, Burnouf, 
Lamarck, Buffon, Cuvier, Ritter, Kohl, Peschel, Reclus e tantos outros. A 
partir da sua atuação, as citações desses nomes foram mais frequentes nos 
trabalhos dos homens de letras cearenses. A Academia Francesa foi tão im-
portante para o Ceará que Cruz Filho, citado por Sânzio de Azevedo (1976, 
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p.15), chegou a dar o ano de 1872, supostamente o ano em que se iniciou 
a agremiação, segundo Guilherme Studart [Barão de Studart], como “o do 
alvorecer de nossa [cearense] vida cultural”.11

Foram da Academia os seguintes nomes, alguns deles já citados aqui, mas que 
repetimos para termos uma ideia total do grupo: Tomás Pompeu de Souza Brasil 
(1852-1929); Raimundo Antônio da Rocha Lima (1855-1878); João Capistrano 
de Abreu (1853-1927); Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-1911); João Lo-
pes Ferreira Filho (1854-1928); Xilderico Araripe de Faria (1851-1876). Vemos 
por essas datas aqui apresentadas que o termo “Geração de 1870”, referindo-se 
ao ano do aparecimento das ideias novas, é também designativo de uma homo-
geneização das idades dos membros da Academia. Portanto, como afirmamos 
anteriormente, o uso do critério de “geração” é coerente, pois, no ano de 1873, 
todos não passavam dos trinta anos, chegando o mais novo, Rocha Lima, aos 
dezoito, e Araripe Júnior, o mais velho deles, aos 25 anos.

Como afirmamos, a Academia Francesa do Ceará não teve um órgão 
próprio. Seus membros valeram-se do jornal Fraternidade, da loja maçônica 
homônima. Vale destacar que alguns dos principais redatores desse jornal eram 
membros da Academia, com exceção do último a ser citado – Tomás Pompeu 
Filho, Araripe Júnior, João Lopes Ferreira Filho e João Brígido dos Santos –, 
segundo o Barão de Studart (1908). A relação com o jornal Fraternidade rendeu-
lhes “uma violenta polêmica com o jornal Tribuna Católica” (Azevedo, 1976, 
p.75). Eram esses os tempos da chamada “questão religiosa”, o que marcava o 
anticlericalismo e o laicismo da Academia. Essas características fizeram Djacir 
Menezes (1968, p.24) chamar a Academia como “a brigada pioneira das pelejas 
que combateram a superstição, a intolerância, o sectarismo”.

Esse caráter laico e anticlerical marcou fortemente a atuação da Academia 
Francesa do Ceará e a fez porta-voz das ideias modernas, que combatiam não 
somente o romantismo, mas que pregavam a crença na ciência como método 

 11	 A	respeito	do	início	das	atividades	da	Academia	Francesa	do	Ceará	afirmou	Azevedo	(1976,	p.71):	
“Para	o	Barão	de	Studart,	começaram	as	atividades	do	grêmio	no	ano	de	1872;	entretanto,	como	
nada	prova	haverem	se	iniciado	nesse	ano	as	reuniões,	preferimos	marcar	–	seguindo	assim	o	
historiador	José	Aurélio	Saraiva	Câmara	–	como	data	inaugural	do	movimento	o	ano	de	1873,	
em	que	começou	a	circular	o	jornal	Fraternidade,	da	Au.:	Loj.:	Frat.:	Cearense,	e	que	serviria	de	
arena	de	combate	dos	jovens	pensadores.	Também	desse	ano	a	estrada	de	Araripe	Júnior	para	o	
grupo”.	Afrânio	Coutinho	(1975,	p.192)	também	deu	como	data	inicial	dos	trabalhos	da	Academia	
o	ano	de	1872:	“Expressões	dessa	ebulição	foram	a	‘Academia	Francesa’	do	Ceará	e	a	‘Escola	
do	Recife’.	A	primeira	viveu	de	1872	a	1875...”.
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de explicação do mundo, do homem e dos fenômenos sociais, voltando-se 
não mais para o passado como o fizeram os românticos, mas para o presente, 
tornando-o objeto de sua observação e análise mais acuradas. Se o presente não 
era aquele que desejavam, então, ele devia ser também modificado ainda que 
fosse com refregas ou ações destinadas à melhoria da educação, que acreditavam 
ser a norteadora de novos pensamentos. A esse respeito, afirmou o já citado 
Afrânio Coutinho (1975, p.182):

Acreditou [a geração de 1870] no impulso humanitário, conciliando a educação 
da massa e o socialismo com o culto do poder político e da glória militar nacional. 
As massas emergiram ao plano histórico, de posse dos progressos materiais e 
políticos. A ciência, o espírito de observação e de rigor, forneciam os padrões do 
pensamento e do estilo de vida, desde que se julgava que todos os fenômenos eram 
explicáveis em têrmos de matéria e energia, e eram governados por leis matemáticas 
e mecânicas.

Foi a crença nesse tipo de pensamento que deve ter dado origem à Escola 
Popular, destinada à educação de operários e alunos pobres. Clóvis Bevilacqua 
(1927) afirmou a esse respeito:

Pelos anos de 1874 e 1875 houve, no Ceará, um movimento espiritual digno 
de apreço, que não foi meramente literário, como depois o da Padaria Espiritual, 
porém igualmente filosófico e religioso [...] As conferências realizadas na Escola 
Popular tiveram essa feição, como se vê da série ultimamente reeditada na Revista 
da Academia Brasileira de Letras, em que o insigne Capistrano de Abreu assinala 
características da literatura brasileira contemporânea. Foram realizadas essas con-
ferências em 1875 e nelas vemos Augusto Comte, Buckle, Taine, Spencer.

Capistrano de Abreu (1968, p.77) não deixou de recordar aqueles idos anos 
da Escola Popular e a seu respeito afirmou:

Grande foi a influência da Escola Popular não só sôbre as classes a que se des-
tinava, como sôbre a sociedade cearense em geral, por intermédio de conferências 
ali feitas, em que o ideal moderno era apregoado por essas pessoas altamente con-
vencidas de sua excelência. Maior ainda foi a influência da Escola sôbre os espíritos 
audazes e juvenis, que congregou, reuniu e fecundou uns pelos outros.

 Celeste Cordeiro (1997, p.88), a respeito da Escola Popular, afirmou:
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A Escola Popular é efetivamente um símbolo do vigor da vida intelectual do 
Ceará na segunda metade do século passado [XIX]. Trata-se de uma iniciativa fiel 
à preocupação de Comte com a formação intelectual do proletariado: destinada aos 
pobres e operários, funcionava das seis e meia às dez da noite, com memoráveis 
palestras de Tomás Pompeu (a respeito de “Soberania Popular”), de Araripe Júnior 
(sobre o “Papado”) e de Amaro Cavalcante (“Religião”).

Nos anexos da terceira edição de Crítica e literatura, de Rocha Lima (1968, 
p.354-6), vemos um “Relatório sôbre a Escola Popular”, cuja fonte foi o jornal 
Fraternidade, número 51, de 11 de dezembro de 1874. São estes os termos:

Inaugurada no dia 31 de maio dêste ano [1874], a Escola Popular deu comêço 
aos seus trabalhos em 2 de junho, com a abertura das aulas de língua nacional, 
aritmética, geografia, história, francês e primeiras letras, que foram distribuídas 
pelas diversas cadeiras do modo seguinte:

Cadeiras ...............................................Professsores
língua nacional  .....................................Rocha Lima
francês ..................................................João Lopes
aritmética .............................................Benjamin
geografia e história ................................João Lopes

A aula de primeiras letras foi dividida nas seguintes classes:
1a classe de leitura e gramática .............. Benjamin
2a classe de leitura e gramática .............. João L. Ferreira
3a classe de leitura e gramática .............. Israel B. Moura
4a classe de leitura e gramática .............. J. Lino
5a classe de leitura e gramática .............. J. Hermano
O método adotado foi o simultâneo-livre, de que os professores mais têm 

colhido resultados tão satisfatórios.
Além dêste curso, que constitui o trabalho ordinário da Escola, foi instalado o 

curso de conferências públicas. Durante o ano letivo a escola realizou 8 conferências 
de que se encarregaram os cidadãos:

Oradores  .............................................Teses
Dr. Quintiliano ....................................A Escola
Dr. Xilderico .......................................Liberdade Religiosa
Dr. Amaro Cavalcanti ..........................Religião
Dr. Araripe Júnior ...............................O Papado
Dr. Théberge .......................................Geognose da Terra [sic]
José Castelões Filho .............................Educação na Família
Dr. Borges da Silva ..............................A Eletricidade
Dr. Pompeu Filho ................................Soberana Popular
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A êsses cidadãos beneméritos da ciência envio neste momento uma saudação 
fraternal e um protesto de gratidão em nome de meus colegas e dos alunos da 
Escola Popular.

A explicação e constituição do Império, revistas de jornais e ensino moral 
constituirão uma série de preleções às quintas-feiras.

A matrícula subiu de 156 alunos e a freqüência que em maio chegou apenas a 
67, montava em novembro 118 alunos. Eis, meus senhores, etc...12

Vemos por esse relatório de atividades que a Escola Popular naquele ano de 
1874 preocupou-se em propagar as ideias que eram defendidas por seus mem-
bros, tanto as ideias que diziam respeito à ciência como aquelas a propósito da 
educação, como é o caso, por exemplo, da conferência �Educação na família�. 
Não faltaram também conferências em que os acadêmicos se dedicaram a tratar 
da religião, como é o caso de �Liberdade Religiosa�, �Religião� e �O Papado�, 
essa, como já vimos, pronunciada por Araripe Júnior e da qual destacamos o 
seguinte trecho:

Faça-se consistir a Religião na simples evangelização, e por uma vez desapa-
recerá a necessidade de um supremo arbítrio ou tribunal que fabrique dogmas. 
Desde que o coração constituir-se o único intérprete do Evangelho, para quem 
foi escrito, longe da viciada inteligência do teólogo, as contradições desaparecerão 
e as heresias se exilarão da terra.

Ainda uma vez o digo: Não creio que Jesus fundasse sua Igreja sôbre outra 
pedra que não fôsse o nosso coração.

E se, por uma dessas anomalias que não têm nome, voltarem as fogueiras, como 
veio o Syllabus13 e a infalibilidade, as guerrearei de morte.

 12 	Abaixo	do	relatório,	mas	sem	já	constar	com	aspas	lemos:	“Quem	leu	e	assinou	o	relatório,	na	
qualidade	se	secretário,	foi	um	dos	mais	operosos	e	constantes	amigos	de	Rocha	Lima	–	João	
Lopes	Ferreira	Filho”	(Lima,	1968,	p.356).

 13 Trata-se de um anexo da encíclica Quanta Cura “Condenação e proscrição dos graves erros do 
tempo presente”, do papa Pio IX, publicado em 1864 e traduzido para o português por Antônio 
Secioso Moreira de Sá em 1872, um ano anterior à instalação da Academia Francesa do Ceará. Os 
ditos “erros graves do tempo presente” eram: panteísmo, naturalismo e racionalismo absoluto; 
racionalismo moderado; indiferentismo, latitudinarismo; socialismo, comunismo, sociedades 
secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérico-liberais; erros sobre a Igreja e os seus direitos; 
erros de sociedade civil, tanto considerada em si, como nas suas relações com a Igreja; erros acerca 
do matrimônio cristão; erros acerca do principado civil do pontífice romano. Fonte: papa Pio 
IX. “Syllabus” Montfort  Associação Cultural. Disponível em <http://www.montfort.org.br/
index.php?secao=documentos&subsecao=enciclicas&artigo=silabo&lang=bra>  Acesso em: 
20 abr. 2008.
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Quero a âncora da Religião como repouso, mas nunca como hedionda estag-
nação. E se me privarem dêste consôlo, ou o reduzirem de novo ao instrumento 
de infernal astúcia, declaro mil vêzes preferirei perder-me, como Colombo, nos 
mares tormentosos e desconhecidos que os teólogos anatematizavam.

Ao menos descobrirei outros mundos! (Araripe, 1958, p.90)

Vemos, por esse trecho da conferência pronunciada em 12 de julho de 1874 
em Fortaleza e publicada no jornal Fraternidade nos dias 21 e 31 de julho e 11 de 
agosto do mesmo ano, o caráter anticlerical e antidogmático da fala de Araripe 
Júnior, que era também compartilhado pelos outros membros da Academia 
Francesa do Ceará como podemos atestar tendo como fonte os embates entre 
os acadêmicos e os antigos, para usar aqui a nomenclatura de Celeste Cordeiro 
(1997, p.94), que a esse respeito afirmou:

Sua fundação [refere-se ao jornal Fraternidade], em 1873, coincide com o auge 
da Questão Religiosa no Brasil e com a luta intransigente entre a maçonaria e o 
clero que incitava a imprensa. Não era órgão da Academia Francesa, mas consti-
tuía a arena das lutas intelectuais dos “acadêmicos”, vários dos quais chegaram a 
se tornar maçons apenas pela condição de combater melhor, a qual o Fraternidade 
oferecia.

Essa luta contra o pensamento católico não se restringiu ao plano doutrinário 
geral, mas traduziu-se localmente no ataque religioso que abrigava o clero e o laicato 
religioso no Ceará: a Tribuna Católica.

Quando da fundação da Escola Popular, houve um embate com grande reper-
cussão no meio provinciano. De um lado a Tribuna Católica afirmava tratar-se de 
uma “Escola d’Impiedade”: “Alguns moços incrédulos instalaram uma Escola 
Popular nesta cidade, com o fim de inocular no povo rude a impiedade, no que são 
auxiliados pelos maçons da Loja Fraternidade Cearense”.

As tensões entre os dois polos deram-se em torno de questões como: a laiciza-
ção ou secularização das ações do Estado, a instrução, que para os antigos devia 
ser doméstica e religiosa e para os modernos devia ser pública, laica, gratuita e 
obrigatória, como em parte foi a Escola Popular. Esse debate sobre a instrução 
pública, vamos encontrá-lo ainda nas páginas do romance A normalista, como 
veremos no capítulo seguinte a respeito do autor-leitor, sendo por isso impor-
tante tratar aqui das condições intelectuais de produção da literatura brasileira 
no final do século XIX. Ainda como uma das tensões entre os dois grupos 
destacamos a questão da soberania popular e da divisão dos poderes.
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O embate entre os dois grupos – “antigos” e “modernos” –, na compreensão 
de Celeste Cordeiro, se intensificou. Essas polêmicas entre conservadores e 
liberais, acadêmicos e religiosos, maçonaria e igreja acabaram por chegar a seu 
ápice com a conferência organizada pelo grupo conservador e ministrada em 
público no dia 2 de agosto de 1874 pelo Dr. Manoel Soares da Silva Bezerra,14 
conferência essa que ficou conhecida como a Conferência da Feira Nova, sendo 
o conferencista ardoroso defensor da Igreja católica. Todo o ano de 1874 seria 
marcado por embates entre os dois grupos como podemos constatar nesta fala 
de Araripe Júnior citado por Djacir Menezes (1968, p.48): “questão religiosa 
ia no auge. Organizaram-se conferências contra o clero e esse movimento 
chegou a operar tão grande abalo na opinião católica, que um desembargador 
não receou dar à Fortaleza o nome de Tubigen brasileira”.

O espírito contestador e a marca anticlerical do grupo, o que nos faz lem-
brar aqui das designações “geração contestadora” (João Alexandre Barbosa), 
“geração materialista” (Afrânio Coutinho), “geração afirmativa” (Djacir Me-
nezes) (ibidem, p.64-5),15 bem como todas as tensões apontadas acima serão 
as bases para os movimentos, grupos, sociedades, agremiações literárias que 
virão após a Academia Francesa do Ceará, como o Clube Literário e a Padaria 
Espiritual. Essas mesmas ideias e posturas as encontraremos no conjunto da 
obra de Adolfo Caminha, como veremos no capítulo a respeito do autor-leitor, 
no qual examinaremos as relações entre as leituras apresentadas no conjunto 
da obra e o seu desenvolvimento temático e de outras ordens.

 14 “O Dr. Manoel Soares da Silva Bezerra nasceu no ano de 1810, em Riacho do Sangue, formou-se 
pela Academia de Olinda em 1836, foi deputado provincial por duas legislaturas, de 40-43 e 70-73, 
Vice-Presidente da Assembléia (60-63), Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (60-63) 
e governou mesmo alguns dias do ano de 1872. Seu itinerário registra ainda o exercício de outros 
postos menores. Recebera o hábito de Cristo e o de S. Gregório Magno conferido por Pio IX, 
cultivou a literatura latina, teve 18 filhos, entre os quais o hitoriador notável de Algumas Origens 
do Ceará, Antônio Bezerra. Homem combativo, colaborou no Pedro II e na Tribuna Católica. Era, 
portanto, o adversário austero e digno, sempre na brecha contra os jovens que arvoravam bandeiras 
lembrando leituras de enciclopedistas e revolucionários franceses. Não era aquêle ‘velho tolo e 
ignorante’ como ridicularizava o jornal adversário” (Menezes, 1968, p.367, p.5-67, p.39-40).

 15 “Rocha Lima estava entre êstes adolescentes, mas seu gênio precoce lhe abrira lugar destacado nas 
fileiras onde, já formado e com a diferença de poucos anos, figuravam Tomás Pompeu Filho e Xilde-
rico de Faria. Sua liderança, como já vimos, começara muito cedo, desde 16 anos, quando era um dos 
diretores da associação Fênix Estudantil [sic]. Quis submeter o passado à crítica a fim de preparar o 
caminho para o futuro; e viu esta preparação como trabalho do pensamento de uma ‘geração afirma-
tiva’” (grifo nosso). O nome da associação fundada por Rocha Lima em 1870 era Fênix Estudantal e 
não Estudantil, como o grafou Djacir Menezes, uma vez que esse adjetivo não existia no século XIX.
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Um clube literário

Como declarou Sânzio de Azevedo, a Academia Francesa do Ceará foi 
uma reação ao sentimentalismo romântico. Daí a explicação para o fato de que 
somente alguns de seus membros tivessem se dedicado à literatura ficcional, 
preferindo a filosofia e as reflexões sobre a vida contemporânea. Nos textos 
que os acadêmicos produziram não faltaram reflexões sobre as questões de 
seu tempo, sendo esse fato uma das características do realismo como estética 
e movimento literário, como o afirmou Afrânio Coutinho (1975, p.187):

O Realismo retrata a vida contemporânea. Sua preocupação é com homens e 
mulheres, emoções e temperamentos, sucessos e fracassos da vida do momento. 
Êsse senso do contemporâneo é essencial ao temperamento realista, do mesmo 
modo que o romântico se volta para o passado ou para o futuro. Êle encara o presente 
nas minas, nos cortiços, nas cidades, nas fábricas, na política, nos negócios, nas 
relações conjugais, etc. Qualquer motivo de conflito do homem com seu ambiente 
ou circunstantes é assunto para o realista.

Nessa migração de ideias que viria a fundar as bases para o surgimento 
do realismo, a Academia Francesa do Ceará cumpriu o seu papel. Mas se a 
Academia foi uma reação ao Romantismo, no que diz respeito propriamente 
à literatura de ficção, as ideias assentadas e difundidas por seus membros só 
vingariam na década de 1880. Sânzio de Azevedo (1976, p.77), a esse propósito, 
afirmou: “Nem poderia ser de outra maneira, visto o cientificismo que profes-
savam haver dado a origem à corrente realista, e sua conseqüente exacerbação, 
o movimento naturalista”. É nesse ponto que o conteúdo aqui apresentado 
se junta às citações feitas sobre a “Geração de 1870”, especialmente quanto 
à afirmação de Lúcia Miguel Pereira de que as ideias defendidas por aquela 
geração só viriam florescer de fato na década seguinte.

A luta pela Abolição dos escravos foi o movimento que entremeou o fim 
das atividades da Academia Francesa do Ceará e a criação do Clube Literário, 
aglutinando vários dos homens de letras cearenses, o que não significa, no en-
tanto, que não existissem outras agremiações ou grupos literários no período.16 

 16	 Dolor	Barreira	(1986,	p.106-14),	em	sua	História da Literatura Cearense,	citou,	por	exemplo,	
a	existência	do	Gabinete	Cearense	de	Leitura	instalado	em	1875	“no	sobrado	n.	92	da	então	rua	
Formosa	(hoje	Barão	do	Rio	Branco),	nesta	cidade”	e	funcionou	até	5	de	julho	de	1886.	Ainda	
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Junto com o Clube Literário, na longa tradição associativa dos homens de 
letras do Ceará, a estética realista na literatura ficcional dava os seus pri-
meiros passos. No entanto, isso não significava que o romantismo houvesse 
desaparecido de todo. Mais à frente, com a Padaria Espiritual começava a 
apontar no panorama literário cearense os primeiros trabalhos simbolistas, 
como veremos a seguir.

É preciso entender que, no Brasil, esse período – as três últimas décadas do 
século XIX – foi marcado por uma confluência de estéticas e movimentos lite-
rários. A esse respeito afirmou o já citado Afrânio Coutinho (1975, p.180):

O século XIX é um campo, onde se cruzam e entrecruzam, avançam e recuam, 
atuam e reagem umas sôbre as outras, ora se prolongando ora apondo-se, diversas 
correntes estéticas e literárias. E, embora constitua um bloco homogêneo o grupo 
aqui estudado [Realismo, Naturalismo, Parnasianismo], o período é também 
atravessado pelo filête romântico-simbolista. Se há, portanto, época que se recusa 
a uma periodização precisa e a mostrar nitidez de fronteiras entre os movimentos, 
é o século XIX.

segundo	Barreira	foram	os	seus	fundadores:	“o	dr.	António	Rodrigues	da	Silva	[presidente],	Far-
macêutico	João	da	Rocha	Moreira,	Fausto	Domingues	da	Silva,	Joaquim	Álvaro	Garcia,	Vicente	
Alves	Linhares	Filho,	Francisco	Perdigão	de	Oliveira	e	António	Domingues	dos	Santos	Filho”.	
Desse	Gabinete	fizeram	parte	“na	maioria	[...]	estudantes	de	preparatórios:	Rocha	Lima,	Tomás	
Pompeu,	Capistrano	de	Abreu,	Araripe	Júnior,	João	Lopes,	Xilderico	de	Faria,	Clóvis	Bevilacqua,	
Gil	Amora	e	João	Edmundo”,	como	vemos,	vários	dos	nomes	da	Academia	Francesa	do	Ceará.	
Assim	como	a	Academia,	“instituiu	um	curso	de	conferências	públicas,	abrindo	aulas	para	o	
ensino	de	línguas	e	ciências”	e	mais:	“por	longo	tempo,	manteve	um	curso	noturno	de	instrução	
primária,	que	foi	inaugurado	por	ocasião	da	sessão	literária	com	que	o	Gabinete	comemorou,	a	
10	de	Junho	de	1880,	o	tricentenário	de	Luís	de	Camões,	e	que	ficou	sob	a	direção	do	secretário	
do	mesmo	Gabinte”.	Em	uma	nota	de	rodapé,	Barreira	informou	que	a	conferência	proferida	na	
inauguração	do	curso	noturno	foi	de	Rocha	Lima	e	intitulava-se	A	Mulher,	que,	aparentemente,	
não	é	a	mesma	que	se	encontra	na	terceira	edição	de	Crítica	e	literatura,	ou	a	é	com	modificações	
sensíveis.	Mas	esse	também	não	foi	o	único	grêmio	em	que	se	reuniram	os	homens	de	letras	do	
Ceará.	Leonardo	Mota	(1994,	p.27)	contabilizou	entre	a	Academia	Francesa	do	Ceará	e	o	Clube	
Literário	treze	grêmios,	associações	e	congêneres,	a	saber:	Gabinete	de	Leitura	(Baturité),	de	
1875;	 Instituto	Histórico	e	Geográfico	Cearense,	de	1877;	Gabinete	de	Leitura	(Aracati),	de	
1879;	Associação	Literária	Uniense	(União),	de	1879;	Gabinete	de	Leitura	(Granja),	de	1880;	
Recreio	Instrutivo,	de	1881	e	Gabinete	de	Leitura	(Pereiro),	de	1883;	Clube	Literário	Cearense,	de	
1884;	Gabinete	de	Leitura	(Campo	Grande),	de	1884;	Sociedade	Rocha	Lima,	de	1884;	Grêmio	
Literário,	de	1885;	Gabinete	de	Leitura	(Ipu),	de	1886.
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Ainda segundo Coutinho:

Êsse fenômeno que é geral, no Brasil, torna-se mais corriqueiro, dadas as cir-
cunstâncias naturais de sua vida na época, e em virtude do atraso com que sempre 
repercutem entre nós os movimentos espirituais, e ainda porque as transformações 
aqui não se realizam orgânicamente, de dentro para fora, como resultado da própria 
evolução da consciência nacional, mas como reflexo de idéias-fôrcas de origem 
estrangeira. (ibidem)

Foram esses os fatos que parecem ter levado Afrânio Coutinho a chamar o 
século XIX de “uma grande encruxilhada” (ibidem). O mesmo podemos dizer 
no caso da literatura cearense, pois se o realismo desponta com o Clube Literário, 
os poetas que se dedicaram à causa da Abolição eram todos românticos, a saber: 
Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins, todos eles classificados 
tradicionalmente como “poetas condoreiros” (Azevedo, 1976, p.27). Como 
românticos também o foram àquele tempo Xilderico de Faria e Araripe Júnior, 
ambos da Academia Francesa. A respeito da manutenção da estética romântica 
no Ceará não poderíamos deixar de citar o poeta Juvenal Galeno, que surgira com 
o próprio romantismo cearense ao publicar Prelúdios poéticos, em 1856, apesar 
de os poemas desse seu primeiro livro ainda conterem traços neoclássicos.

Da Academia Francesa do Ceará saíra João Lopes, o mesmo que vimos 
como professor de Francês e da segunda classe de leitura e gramática na Escola 
Popular. João Lopes fundou o Clube Literário, cujas atividades iniciaram 1886 
e, segundo Dolor Barreira (1986, v.1. p.126), ainda em 1894 estavam ativas, 
pois nas páginas do jornal “a República de 4 de outubro de 1894 anunciava a 
reunião, na noite desse dia, da benemérita sociedade, no salão nobre do Clube 
Cearense”. João Lopes já não mais se encontrava no Ceará, mas no Amazonas, 
o que também fez arrefecer as atividades da agremiação.

Não foram poucos os seus sócios e colaboradores: Juvenal Galeno; Antônio 
Bezerra, Antônio Martins e Justiniano de Serpa, os já citados poetas da Abo-
lição; Virgílio Brígido; Oliveira Paiva; Antônio Sales; Rodolfo Teófilo; José 
Carlos Júnior; Farias Brito e Xavier de Castro. Diferentemente da Academia 
Francesa, o Clube Literário teve um órgão próprio: A Quinzena, revista cujos 
trinta números circularam entre janeiro de 1887 e junho de 1888. Além de 
alguns dos já citados, nela colaboraram: Abel Garcia; José de Barcelos, José 
Olímpio; Paulino Nogueira; Martinho Rodrigues; Pápi Júnior, Ana Nogueira; 
Francisca Clotilde, esta com o pseudônimo de Jane Davy.
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Segundo Sânzio de Azevedo (1976, p.92), “ao lado das atividades jornalísticas 
d’A Quinzena, realizava o Clube Literário sessões noturnas, durante as quais 
eram postas em discussão as mais recentes tendências da literatura estrangeira 
ou nacional”. Ainda a respeito das atividades do Clube, afirmou Azevedo:

Dessa forma, o grêmio contribuiu admiravelmente para a renovação das letras 
do Ceará: com o conhecimento do que se passava nos grandes centros é que nossos 
escritores foram pouco a pouco aderindo à nova corrente, o Realismo. Dir-se-ia haver 
João Lopes trazido da Academia Francesa o costume das leituras críticas... (ibidem)

Como se verá adiante a propósito da atuação de Adolfo Caminha como 
editor de periódicos de circulação e literário, o surgimento d’A Quinzena foi 
marcado de toda apreensão. A revista, que hospedaria em suas páginas as 
contribuições de vários dos escritores e escritoras do final do século no Ceará, 
também se queixava das condições com que os periódicos unicamente literários 
eram recebidos pelo público local. É o que lemos em PRELIMINARES, uma 
espécie de programa da revista assinado por João Lopes, publicado nas páginas 
um e dois do número 1 do periódico, datado de 15 de janeiro de 1887:

Não faltará quem considere arriscado, temerario mesmo, este empreendimento 
a que nos abalançamos.

Si na capital do imperio, metropole da civilisação sul americana, o meio não é 
propicio ás lettras e as publicações exclusivamente litterarias mal podem, a custa 
tenaz e mortificante sacrificio, romper a espessa crosta da indiferença publica 
para arrastar uma vida penosa e ephemera; na provincia, aqui por estes recantos 
do norte, parece desatino quebrar a homogeneidade beatificante rotineira da vida 
provinciana, para escrever sobre as lettras e artes e sciencias.

Se a Academia Francesa do Ceará foi mais filosófica do que literária, o mesmo 
não vemos com o Clube Literário, ao menos é o que podemos concluir da análise 
d’A Quinzena. Quanto à poesia, nos seus trinta números, 22 publicados no pri-
meiro ano e oito no segundo ano, temos 64 poemas publicados ao todo. No que 
diz respeito aos contos, foram publicados 42, assim distribuídos: 26 no primeiro 
ano e dezesseis no segundo. Alguns deles, como ocorreram nos números vinte e 
22 do primeiro ano e nos números quatro e sete do segundo ano, foram traduções 
de Catulle Mendès, Paul Arène e François Coppeé. O número 3 do segundo ano 
de A Quinzena trouxe também um “fragmento de um livro”, intitulado Lazareto, 
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de Rodolfo Teófilo a respeito do chamado Lazareto da Lagoa Fundo onde eram 
internados os acometidos de varíola. Vale lembrar que, em 1890, Teófilo teve 
publicado o seu romance A Fome, nitidamente naturalista.

Não somente de ficção viveu A Quinzena. Tão importantes quanto a ficção 
foram os textos críticos publicados em suas páginas. Por serem inúmeros, tra-
taremos aqui somente da análise daqueles que falam diretamente aos nossos 
interesses, como os artigos intitulados “Um romance naturalista HOSPEDE 
POR PARDAL MALLET”, assinado por Abel Garcia e publicado nas páginas 
um e dois do número dezessete, de 17 de setembro de 1887; “O Naturalismo” 
e “O que vem a ser uma obra naturalista?”, ambos assinados por Gil Bert, 
pseudônimo de Oliveira Paiva e publicados, respectivamente, nos números 
um e dois, ambos do ano dois, nos dias 15 de janeiro e 31 de janeiro de 1888. 
Infelizmente, a qualidade da impressão do artigo de Abel Garcia nos impede 
de reproduzi-lo integralmente, o que, no entanto, não nos impede de fazermos 
algumas considerações a respeito do seu conteúdo. Os dois outros artigos, os 
citaremos na íntegra uma vez que são peças pouco conhecidas do público.

Abel Garcia iniciou o seu artigo louvando uma possível derrocada do que 
chamou de “formulas romanticas” e mais adiante acrescentou:

Mais de um trabalhador, cheio de audácia e iniciativa, tem-se insurgido contra 
a decrepita dictadura sobre o gosto publico, tentando firmar o respeito pela inde-
pendencia intellectual, proclamando a interpretação nova e positiva da natureza, 
a sinceridade na arte pela manifestação espontanea da emoção pessoal do artista e 
banindo a imitação favorecida pela ignorancia do grosso do publico. 

E já se vão tornando apreciaveis no Brazil contemporaneo os resultados d’essa 
[r]eação ao mesmo tempo destruidora e reconstructora. Semelhante renascimento 
das energias do espirito e do coração accusa-se nitidamente nas novas intelligencias 
que, cedo desilludidas de ficções e experimentando [i]rresistivel necessidade de 
verdade movem-se para o estado da realidade na sciencia e na arte.

Vemos que Abel Garcia falou de uma ação contra o romantismo, o que 
poderíamos chamar também de uma ação naturalista. As palavras “audácia”, 
“iniciativa”, “independencia”, bem como a expressão “interpretação nova e 
positiva da natureza” apontam para os pressupostos que guiavam as narrativas 
naturalistas. Ações e pressupostos que Garcia não deixa sem exemplificar, e o 
faz dando como exemplo o romance O Hóspede, de Pardal Mallet. A respeito 
dessa obra, afirmou:
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Acabamos de recolher mais um documento comprobativo da eclosão dessa 
phase de productividade entre nós, entrando na apreciação da intrepida excursão 
que o Sr. Pardal Mallet fez no terreno mais escabroso da arte nova, – o romance 
experimental, que não visa armar ao effeito com escenações deslumbrantes e 
espetaculosas, mas disseca o coração e o espirito fiel e reflectida de minudencias 
d’anatomia d’alma, estuda pela analyse e pela synthese os variados aspectos de uma 
sociedade e de uma civilisação, a psychologia intima e a psychologia social.

Foi pois com o maior interesse literário que lemos o Hospede do Sr. Pardal 
Mallet [...] solicitado como eramos pela viva curiosidade de conhecer este arrojado 
emprehendimento  no campo da arte e tendo já tido ocasião de aquilatar o poder 
de expressão e talento do autor em artigos dispersos nas folhas da imprensa diaria 
e periodica daquella cidade.

Além disso anunciava o autor filiado na seita triumphante de Zola...

Notemos que Abel Garcia já faz uso do termo “romance experimental”, 
talvez uma referência à obra Le roman expérimental, de Émile Zola, publicado 
em 1880, o que pode indicar o conhecimento das teorias e críticas zolianas que 
serviam de fundamento para os escritores que cultivavam no Brasil o naturalis-
mo. As referências a Zola e ao método de produção do escritor naturalista são 
recorrentes neste artigo de Abel Garcia, o que faz dele um exemplo de recepção 
das ideias difundidas a respeito do naturalismo no Brasil e, especialmente, 
no Ceará, cuja vida literária era intensa, apesar das dificuldades oriundas da 
chamada grande seca de 1877/1878, as inúmeras ocorrências de epidemias, 
entre elas a varíola, que foi a mais devastadora.

Talvez, também por esses fatos, os homens de letras do Ceará, no período, 
foram se aproximando da ciência, somatório esse que era a fórmula prática do 
naturalismo. O que não dispensava, no entanto, o caráter artístico no trato 
com as palavras. O último parágrafo do artigo de Abel Garcia é um exemplo 
do que se pensava do romance naturalista, ou melhor, na opinião do crítico, 
do romance em via de se tornar naturalista:

Em synthese: si a observação muita vez foi falsa, si o contorno das figuras, 
dos typos, é vago e fluctuante, e si a vida não anima sempre esquadros, o Hospede 
conseguiu infiltrar-nos a esperança de que o Sr. Pardal Mallet, melhor orientado 
pela convivencia com as obras primas do romance contemporaneo e continuando 
a inspirar-se no methodo fecundo da obeservação e experiencia, que opulentem 
o patromonio litterario brazileiro e ganhem o favor extraordinario do interesse 
publico.
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Esse artigo ainda teve uma espécie de continuidade, porém não mais escrita 
por Abel Garcia, mas por José Carlos Júnior, como o veremos adiante. Entre 
os artigos de Garcia e Júnior foram publicados mais dois. Esses também são 
exemplos do que foi a recepção do naturalismo no Brasil. Talvez marcados 
pelo calor da hora ou em razão do atraso na importação de objetos e ideias, 
havia em todos eles uma certa indefinição do que era de fato o naturalismo. 
Aqui reproduzimos e comentamos os artigos assinados por GIL BERT, os 
dois citados artigos que entremeiam os de Garcia e Júnior. Diferentemente do 
primeiro, esses os reproduzimos na íntegra, uma vez que não há problemas nos 
fac-símiles dos originais que nos impeçam de fazê-lo. No primeiro lemos:

NATURALISMO

O anno de 1888 recebeu de seu antecessor um acontecimento auspicioso para a 
litteratura brazileira, qual o de poucos dias esgotaram-se três edicções do romance 
O Homem, de Aluizio Azevedo. Isto mostra que o nosso publico se convenceu, por 
fim, de que o nosso paiz não tem somente café e algodão e borracha; que não dá 
somente bachareis e conegos; que não trabalha só para sustentar o funccionalismo 
e pagar juros ao estrengeiro; mas que também possue quem faça livro, na eminente 
expressão da palavra

Com effeito, não se podia comphreender que uma região tão vasta, original, 
pujantemente variegada, onde trava-se a luta de tantas raças differentes, não con-
tinuasse por um progresso de seleção natural, a produzir d’esses individuos que 
eternisam pela palavra a vida das nações.

Tivemos escriptores no tempo colonial. Assistimos ao convulsionar da re-
volução romantica. E agora, quando a Europa inteira reatava o fio tradicional da 
verdadeira Arte; quando enthronava a legitima dynastia intellectual apesar da 
viva guerra dos usurpadores; quando, pelo naturalismo, entrava francamente nas 
avançadas da evolução litteraria; que fazia o Brazil, cujos povoadores tão cedo não 
poderão exhimir-se de acompanhar o movimento europeu?

Lia o que vinha de lá.
Entretanto, si é que aspiramos ao grao de nação e de povo, a Europa estaria 

em todo o seu direito nos julgando assim a modo de uma senzala, um paiz es-
sencialmente agricola; pois que era tal o nosso descuido e «falta de caracter» que, 
possuindo os mais profundos e operosos talentos, desdenhavamos tributar a estes 
a nossa attenção e o nosso obulo.

Ora, o publico brazileiro acabou de protestar contra a inercia e indifferença de 
que o acoimavam. E é preciso também que sejamos gratos ao publico.
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Mas também, que havia delle fazer, si escriptores brazileiros tinham abusa-
do? Si escriptores, longe de apresentarem-se lidadores fecundos pelo trabalho, 
como Jose de Alencar, mostravam-se fátuos e infusos de talento selvagem e 
infantilmente bobo; si escriptores, em vez de rebentarem do seio da nação, do 
torbilhão da vida, como Cervantes, Sheakspeare, Stern, Goethe, Hugo, Balzac, 
Zola, Ramalho Ortigão, sahiam era das academias com uma litteratura de caso 
pensado e uma idéa falsa das pessoas e das coisas da sua terra, enchergando pelos 
olhos dos estrangeiros e hombreando-se audaciosamente, do primeiro impulso, 
com os grande de lá?

A tudo aquillo deu lugar a desordem implantada pela fase romantica. Hoje, 
porém, há indicios de orientação. O naturalismo, no seu rigor de observação, de 
experiência, ligando intimamente a idéa com a forma, acatando a Sciencia, subor-
dinando-se de todo á Arte, elevou o trabalho, o bom senso, o genio e despresou 
a ociosidade dos parasitas que produzem em escripto como uma planta esteril dá 
uma linda flor infecunda.

E’ por tudo isto que nos mostramos summamente satisfeitos com as repetidas 
edições d’O Homem, tomando novo folego para prosseguir na espinhosa mas 
consoladora vida litteraria, vida de que a nação precisa necessariamente, e sem a 
qual bem poderia desengonçar-se este vastissímo territorio.

Mas a litteratura brazileira terá com efeito entrado pelo caminho do naturalismo: 
E o que vem a ser o naturalismo?

Esta pergunta é difficilima de responder, e tanto, que no proximo numero 
dedicaremos um artigo especial para tentar, si não de todo ao menos em parte, 
dar uma idéa ao leitor.

GIL BERT.

Apesar de já usar o termo “naturalismo”, vemos que esse não é bem definido 
pelo articulista, ou sente ele a dificuldade de defini-lo em termos claros e cate-
góricos, pois já apontou para as suas características, entre elas o rigor de obser-
vação, o acatamento da ciência como forma de saber e de reconhecer o mundo. 
O artigo inicia louvando a publicação da terceira edição d’O Homem, de Aluizio 
Azevedo, cuja primeira edição, como o sabemos, é de 1887, portanto uma ano 
antes do artigo assinado por Gil Bert ser publicado nas páginas d’A Quinzena. O 
que aponta para o fato de os membros do Clube Literário terem conhecimento 
daquilo que então se publicava no Brasil. Aluísio Azevedo já tivera publicado 
inúmeros romances, entre eles O mulato, que data de 1881. No entanto foi O 
homem apontado no periódico do Clube Literário como exemplo de prosa na-
turalista. Vejamos, então, o próximo artigo em que Gil Bert promete aos leitores 
dar um ideia, “si não de todo, ao menos em parte” do era o naturalismo.
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O que vem a ser uma obra naturalista?

Os leitores não estranhem a pergunta. O Sr. Aluizio Azevedo escreveu no 
portico d’O Homem que as pessoas que não tivessem uma idéa claro sobre o na-
turalismo não lessem o seu livro. Ora, o dito livro teve e continua a ter sucesso. E’ 
preciso, pois, que a gente se entenda, que cada qual compareça e se pronuncie sem 
rodeios, sem flamancia, sem dialectica.

Antes, pois, de proferir siquer uma palavra acerca d’O Homem, vejam si temos 
ideia clara e segura do que é uma obra naturalista. Avisa-se aos leitores que ignora-
mos si estamos ou não na via certa. A nossa função é simplesmente dar depoimento 
do que havemos sentido, observado e experimentado.

Primeiro que tudo folheiemos o volumezinho dos Pensamentos sobre a inter-
pretação da natureza, do immortal Diderot; e sigamos a galgar um ponto de vista 
d’onde se abranja com segurança e sem illusões de optica o campo da arte.

Diz o symphatico Diderot:
«As produções da arte serão communs, imperfeitas e fracas emquanto não nos 

propozermos a uma imitação mais rigorosa da natureza.»
Mas em que consiste esta imitação rigorosa da natureza? - dizemos nós. Será 

em copiar factos, pessoas e coisas?
Citemos ainda um trecho do auctor da Encyclopedia:
«A natureza é tenaz e lenta nas suas operações. Si é preciso affastar approximar, 

unir, dividir, amolgar, condensar, enrijar, liquefazer, dissolver, assimilar, ella 
prossegue no seu intento pelas mais invisiveis gradações.

«A natureza emprega seculos em formar pedras preciosas; a arte pretende 
contrafazel-os em um momento.»

A imitação rigorosa da natureza é, portanto, não somente copiar, mas produzir, 
proceder, crear no rigor das leis naturaes.

Uma obra naturalista é como um fructo completamente sasonado, que pre-
suppõe uma serie de phenomenos perfeitamente realisados, sem teratologia, sem 
influição extranha.

O naturalismo é uma arte vasta, indefinida. Ninguém poderá jactar se de ser 
naturalista, do mesmo modo que ninguém dirá: – eu sou sabio; – porque não se 
trata de escolas, nem de systemas. Seria uma immodestia.

Os artistas que se apegam de preferencia á imaginação esses podem dizer e obrar 
o que quizerem porque não têm responsabilidade. Mas os que preferem abysmar 
se durante a vida inteira no seio da Creação e d’ahi prescrutando as infinitas e im-
mutaveis leis, fazer sentir aos seus similhantes a belleza suprema da vedade [sic], 
na tendencia continua do real, para o inattingivel, esse têm o que perder. Quando 
elles deitam uma obra ao mundo são encarados como si um mundo lhes cahisse das 
mãos, creado, na incomparavel expressão biblica, á sua imagem e semelhança.
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A tendencia universal da Arte é o naturalismo. Mas o artista para penetrar na 
natureza tem de atravessar a sociedade que o produziu.

Quando devo, pois, dizer que uma obra é naturalista?
Cada qual faça como quizer, mas procedo é pelo modo seguinte:
Sem me importar com o molde do livro, entro na leitura como se me aventurasse 

a uma excursão minuciosa, a percorrer, por exemplo, uma floresta que me interesse 
até pelos seres infinitesimos, ou a visitar, no caracter de policial, uma casa onde se 
deu um crime que se o culta [sic]. Si canso, volto. Depois, torno.

Faço por ler o livro, guardadas as proporções do tempo, mais ou menos com elle 
foi escripto. Começo a viver multiplicadamente com os personagens, e sobretudo, a 
me apaixonar, com o autor a quem encontro de vez emquanto, - pela natureza que 
ele pinta. E assim vou indo. E, si depois de lêr a ultima palavra, meditando sobre 
aquelles dias de convivencia impalpavel, eu não soffrer um vacuo nas minhas idéas; 
si me sentir cheio de natureza e verdade, e fôr direitinho á concepção do auctor, 
como pela fresta coada pelo telhado lobrigo o disco do sol, então me curvo perante 
o auctor do livro, que é mais um Deus que creou um novo cosmos para a minha 
intelligencia e para o meu sentimento, e digo que li uma obra naturalista.

GIL BERT.

 Nesse segundo artigo, vemos que, mesmo apelando para a sua recepção 
pessoal, o seu modo de compreender a obra, já havia no articulista uma certa 
compreensão do que seria o naturalismo como estética literária. Há algum 
exagero em suas considerações? Sim. Há. No entanto, elas são considerações 
feitas ainda no calor da hora, quando a estética aos poucos chegava ao Ceará e 
ao Brasil com o habitual atraso com que chegava os produtos importados no 
país, fossem esses produtos materiais ou intelectuais. Ainda assim, esses dois 
artigos são um exemplo de recepção do naturalismo no Ceará; eles são um 
exemplo da chegada da estética naturalista em um momento marcado pela 
convivência de estéticas as mais diversas como já comprovamos com a leitura 
realizada de trechos de Afrânio Coutinho.

Devemos notar que as palavras usadas por GIL BERT denotam a incerteza 
do que ele afirma ser o naturalismo. Ao mesmo tempo que diz que “Ninguem 
poderá jactar se de ser naturalista”, reconhece em um livro – e expôs seu método 
de reconhecimento – aqueles elementos que o caracterizam como obra natura-
lista. São contradições da crítica feita ao calor da hora, como já o dissemos.

E esses não são os únicos registros que encontramos a respeito do natura-
lismo, ainda encontramos mais um artigo, que aqui reproduzimos. Além de 
inúmeras citações a autores naturalistas, em A Quinzena, no seu número seis 
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do ano dois, de 16 de abril de 1888, encontramos o artigo “Apontamentos es-
parsos”, na verdade uma seção do periódico, assinado por José Carlos Júnior, 
em que mais uma vez o naturalismo e as ideias naturalistas foram trazidos à 
cena. Apesar de ser longo, pois ocupa as páginas um e dois do periódico, aqui 
o reproduzimos integralmente seguido de comentários.

Apontamentos esparsos

No ultimo artigo publicado sob esta epigraphe procurou-se indicar uma falta, 
que parece notavel, nos ensaios de romance naturalista feitos no Brazil até hoje. 
Os nossos literatos que cultivam o naturalismo, em geral, assimilam as formulas 
de Zola e dos Goncourt, penetram-se no seu estylo e apressam-se em applical-o a 
qualquer facto, qualquer thema, o primeiro que appareça, preoccupados somente 
em que a litteratura brasileira possúa obras naturalistas, ou antes livros escriptos 
á imitação de Zola ou dos Goncourt. O que absorve, o que preocupa o espirito do 
autor é a personalidade literaria do mestre. Parece que ao pintar um scenario, ao 
descrever um movimento, ao desenvolver a acção, o pensamento de escriptor de 
que se occupa do que a formula, que o mestre empregaria naquelle caso.

Não é rasoavel entretanto querer-se que o naturalismo inglez, ou allemão, ou 
turco seja completamente vasado nos mesmos  molde [sic] que o francezes [sic]; 
os mais radicais, os mais intransigentes serão forçados a convir n’isto.

Por maior que seja o grao de perfeição a que chegue o romance naturalista 
inglez, há de ter muita coisa de Georg Eliot, o alemão muita cousa de Freytag, o 
russo muita coisa de Gogol, isto é, de particularmente inglez, alemão, russso [sic], 
máo grado as influencias reciprocas dessas litteraturas, mais ou menos intensas 
conforme a idiosyncrasia de cada autor.

No Brazil, porem, o naturalismo foi importado da França, todo feito e armado 
com todas as peças; é uma planta exótica, e é isto que constitue o principal defeito 
dos nossos romances modernos.

Quando foi publicádo o artigo, a que se refere este em seu começo, acabava de 
apparecer, no meio de uma nuvem de encomios, O Homem, de Aluizio Azevêdo. 
Não quizemos ainda então occupar-nos desse livro, aguardando mais calma e seria 
manifestação da opinião publica á respeito. [sic] Em toda parte elle foi acolhido 
como verdadeira e perfeita manifestação da escola naturalista. Sejam-nos permit-
tidas agora algumas observações sobre elle.

O Homem é um romance cosmopolita, universal. Pelo seu thema faz lembrar 
L’accident de M. Hébert de L. Hennique, ou a Morte de Ivan Iliitcht de Tolstoi, 
approximando-se porem muito mais do primeiro, isto é, do romance puramente 
physiologico ou antes pathologico.
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No livro de Tolstói a doença, a lesão physica de um orgam é apenas indicada, 
entrevista, tão obscuramente quanto a pode entrever o proprio doente, e o thema do 
romance é a morte; essa lesão influe no espirito do enfermo, porem indirectamente; é 
a noção da molestia, a idéa da morte e as que d’ahi nascem que produz a perturbação 
nos pensamentos, uma concepção nova do mundo e das cousas, as extravagancias 
no proceder. O leitor vê pelos olhos do doente e não pelos do medico.

Em Germinie Lacertaux, dos Goncourt, o mal physico só se revela pelos seus 
effeitos, dete[r]minando as acções da paciente, subjugando a cada instante a rasão; 
nada de anatomia, de dissertação physiologica.

E’ exactamente o contrario que se da com o discipulo de Zola. Aqui é o medico 
expondo ex-cathedra a origem e o desenvolvimento da molestia de Mme. Hébert e 
essa molestia, embora occupe larga parte do livro, pouca alteração traz ás funcções 
psychicas do personagem encarregado de soffrel-a.

No romance brasileiro as perturbações mentaes são resultado immediato 
e directo da molestia, são a propria molestia em si, e o estado psychologico da 
doente, fóra dos acessos, por muito tempo não soffre alteração alguma, porem as 
observações pathologicas occupam no livro um lugar bastante amplo.

Mas onde elle se distancia mais dos outros, que citamos, é neste ponto que no de 
Tolstoi a psychologia morbida é o centro, em torno do qual circulam episodios da 
vida intima e da vida publica dos funcionarios russos, observações, estudos palpi-
tantes de realidade, pormenores triviaes, tornados epicos sob a sua admiravel penna; 
o de Goncourt está, mutatis mutandis, no mesmo caso; no de Hennique, a doença 
é por sua vez um episodio em um quadro de cóstumes burguezes na França; no do 
Sr. Aluizio porem a doença é tudo, condição e objecto do romance. O Brazil apenas 
entra alli com os nomes das localidades. Muda-se a scena para Madrid, Baltimore, 
Buckaresti, Moscou e ella será igualmente verdadeira. A hysteria é de todos os paizes, 
e as regiões ideaes, onde se desenvolve a parte sonhada da acção, e em que o auctor 
emprega o seu grande talento descriptivo, colorindo-as com as bellezas e riquezas 
indigenas, por isso mesmoque são sonhadas, não podem representar a natureza tal 
qual a nosso ver deve ser comprehendida por um escriptor naturalista.

Primeiro expliquemos nos, pois que o auctor só permite a leitura de seu livro a 
“quem tiver idéas bem claras e seguras a respeito do Naturalismo”.

Por serem exactamente as mesmas do eminente escriptor, não deixam as nossas 
idéas de ser firmes e accentuadas.

Entendemos que a Nature[z]a para o escriptor naturalista só pode ser consi-
derada sob um aspecto, é o da influencia que exerce sobre o homem, como uma 
das determinantes, já do seu caracter, já de tal ou tal acto ou volição, já deste ou 
aquelle estado particular do seu espirito.

O homem está sempre a reflectir em suas determinações, em suas velleidades, 
em suas emoções a influencia de um objecto de uma cousa, muito insignificante 
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as vezes, do que o cerca, do que cae debaixo dos seus sentidos.
Em uma obra naturalista, uma ligeira particularidade relativa ao estado do céo, 

o vento, um som longinquo ou proximo, um fundo de paizagem, indicada rapida-
mente, em uma phrase, no meio do dialogo ou da acção, representa um modo de 
ser particular nas idéas ou nas emoções do personagem.

A natureza é sempre um factor...
Aluizio o sabe muito bem; o casarão sombrio da Tijuca e a atmosphera das 

igrejas representam bem o seu papel no romance, mas a natureza tropical e a 
vegetação da ilha imaginaria nada absolutamente importam ao desenvolvimento 
da acção. Creação é uma phantasia morbida, producto em vez de factor, ellas só 
adquirem importancia nas ultimas paginas do romance, na recordação dolorosa 
das venturas gozadas em sonho.

Seja-me relevada a ousadia de discordar do eminente litterato e de seus amigos; 
a descripção daquellas paragens é muito naturalista para um producto daquella 
imaginação de moça doente, e muito refinada para representar as influencias her-
dadas ou recebidas na infancia da protagonista.

Em summa esse importante romance apresenta bem caracterisado o defeito que 
dissemos existir em todos os ensaios naturalistas brasileiros, isto é ser extranho á 
sociedade propriamente nacional, não ser um estudo do caracter brasileiro. 

E tão longe do auctor do Homem andou a idéa de fazer um quadro de costumes 
brasileiros que, alem de ser absorvida pela pathologia uma grande parte do livro, 
quasi todos os seus personagens pertencem a uma sociedade exotica. A Justina, o 
Luiz, os outros operarios, fallam, obram, pensam como portuguezes, bem isolados 
da gente do paiz.

Não deixará por isso de ser um livro excellente, util a fazer época na litteratura 
brasileira; admiramos o talento de Aluizio e entendemos que O Homem deve oc-
cupar logar honroso na galeria dos nossos melhores romances, mas fazemos votos 
para que os novos cultores do naturalismo esforcem-se por dar um cunho mais 
acentuado de nacionalidade ás suas obras, e explorem a mina, quasi virgem, dos 
nossos costumes populares e do interior.

JOSÉ CARLOS JÚNIOR17

Diferentemente de seus antecessores, José Carlos Júnior foi mais claro e 
incisivo em sua crítica, tomando como mote o nacionalismo literário, tema esse 
que já estava presente na literatura brasileira pelo menos desde o romantismo, ou 
mais acentuadamente nele. Era o velho tema da literatura missionária que o crítico 
reclamava, pois na sua compreensão faltou ao romance em questão a cor local, que 

17 	Acréscimos	nosso.
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lhe seria dada pela natureza. Esse empenho, como o chamou Antonio Candido, 
foi sempre reclamado de nossos escritores: era preciso dizer o Brasil, mostrar-
lhe como algo genuíno e não somente um cópia dos produtos que importava. 
Essa queixa, quase psicanalítica, também a encontraremos nos textos críticos 
de Adolfo Caminha quando ele reclamava das inúmeras traduções feitas para o 
teatro ou ainda do fato de importarmos da França todo o nosso repertório de lei-
tura. Nesse sentido, os críticos encontraram no realismo e no naturalismo, como 
estéticas e técnicas literárias, um campo fértil. A inutilização de ambos pareceu 
então incomodar verdadeiramente a crítica literária como o expressou José Carlos 
Júnior. Foi talvez essa percepção de que o realismo e o naturalismo poderiam com 
suas técnicas dizer mais do Brasil que críticos como Afrânio Coutinho e Flora 
Süssekind os conceituassem como escolas e estéticas recorrentes na literatura 
brasileira. É o que veremos, por exemplo, em Tal Brasil, Qual romance?, de Süs-
sekind, mas também no já citado Coutinho (1975, p.195) que a propósito afirmou:

No nosso século, fora e também dentro do Brasil, o Realismo constitui a 
principal tendência da literatura, e o uso das técnicas realistas é uma convenção 
generalizada, seja, nas feições mais puras e moderadas, seja em formas combinadas 
com os elementos técnicos e temáticos do Simbolismo, do Impressionismo, do 
Expressionismo, seja sob as manifestações do Neo-naturalismo ou Neo-realismo 
populista, socialista e existencialista.

O que o crítico também discutiu é um dos pressupostos então em voga no 
fazer literário: o meio. A influência do meio sob a escrita literária ficcional foi 
crucial na literatura e na crítica literária que se produziu à época. O que pode 
o meio e como pode o escritor representá-lo eram questões que ocupavam as 
mentes dos escritores e críticos literários brasileiros. Essa parece uma questão 
recorrente para os nossos críticos literários. José Carlos Júnior foi um deles. 
Também o que está no interior de sua queixa é a verossimilhança, ou seja, 
tomando por base os parâmetros da estética naturalista, o que é possível repre-
sentar, como representar, eram perguntas que norteavam o seu pensamento.

A fórmula ciência+literatura parece ter de alguma maneira conformado a 
escrita ficcional, sobretudo quando os escritores naturalistas procuraram segui-
la à risca. A crença na verdade se apresentou pela representação minuciosa dos 
fatos. Dizer tudo, mostrar tudo, até mesmo o mais escondido e o proibido foi a 
ética do naturalismo, considerada pelos críticos mais puritanos como falta de 
ética. Some-se aos componentes da fórmula literária do naturalismo a repre-
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sentação da sociedade e a contribuição do aparecimento da sociologia então 
teremos um amálgama em que nossos escritores fincaram as bases de seus 
escritos. Nesse sentido, afirmou Afrânio Coutinho: “Assim, o acontecimento 
mais importante da história da cultura no século XIX foi a convergência da 
biologia e da sociologia, que derramou por tôda a parte, na observação e inter-
pretação da vida, a atitude evolucionista” (ibidem, p.183).

Por fim, é claro que José Caros Júnior percebia que aquele era ainda um mo-
mento de afirmação das ideias naturalistas destacadamente na dinâmica literária 
brasileira, sempre marcada pelo atraso em entregar no Brasil os produtos culturais 
e intelectuais que importávamos. O teor comparativo do artigo, citando roman-
ces de Zola, Gogol e dos Goncourt mostra que os escritores cearenses estavam 
com suas leituras atualizadas e estabeleciam comparações a partir de temas que 
definiam como importantes para a constituição do fazer literário à época.

É preciso destacar que os artigos aqui apresentados tiveram como objetivo 
mostrar que aos poucos as ideias que encontraremos no conjunto da obra de 
Adolfo Caminha estavam sendo assentadas no Ceará. O terreno intelectual 
estava aos poucos se formando, malgrado as dificuldades. Quando Adolfo 
Caminha chegou à Fortaleza, mesmo sempre se queixando da monotonia local, 
como é possível perceber nas páginas de sua coluna “Sabbatina”, no jornal O 
Pão, as ideias ditas modernas e renovadoras já eram conhecidas de vários ho-
mens e mulheres de letras. Não diríamos de todos e todas ou nem todos e todas 
as cultivavam, pois como vimos, o romantismo não deixou de ser empregado 
como estética e nem o realismo ou o naturalismo pontificou sozinho. Nosso 
objetivo, então, é mostrar como a imprensa literária lidava com essas questões 
supostamente novas para a intelectualidade e a vida na cidade.

Agora, porém, é hora de alimentar o espírito, aguardar a chegada de Adolfo 
Caminha, que, logo ao desembarcar em Fortaleza, foi convidado a pôr a mão na 
massa, arregaçar as mangas e assar O Pão, o pão dos padeiros da Padaria Espiritual.

Uma padaria para o espírito

Rua Formosa, moça bela a passear
Palmeira verde e uma lua a pratear
Um olho vivo, vivo, vivo, a procurar
Mais uma idéia pro padeiro amassar.
(Ednardo, “Artigo 26”)
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“Perguntas-me, entre curioso e tímido, como é que nasceu a Padaria Espi-
ritual. Sei lá. Quem sabe a verdadeira origem das cousas?” (Caminha, 1999a, 
p.127) Foi com essas palavras que Adolfo Caminha, de um modo supostamente 
incerto, referiu-se ao inicio das atividades da Padaria Espiritual que se deu em 
30 de maio de 1892. A incerteza do nascimento da agremiação dos Padeiros, 
como eram chamados os seus membros, continuou no decorrer da fala de 
Adolfo Caminha em artigo que ele escreveu já na volta definitiva ao Rio de 
Janeiro. O artigo intitulado “Padaria Espiritual” foi publicado junto de outros, 
em 1895, enfeixados com o título Cartas literárias. No citado artigo lemos:

O que desde logo te posso ir dizendo é o seguinte: Aos tantos de maio de 1892, 
foram ao escritório do Diário, jornal em que eu trabalhava, dois rapazes (lembra-me 
bem que um deles trazia um pince-nez) convidar-me para fundar uma sociedade 
literária, cujo nome fosse Padaria Espiritual. (ibidem)

Naquele momento de sua vida, o escritor se encontrava em Fortaleza. Em 
1888, mais precisamente em junho daquele ano, segundo informação de Sânzio 
de Azevedo (1999, p.157), Adolfo Caminha “Apresenta a patente e, por moti-
vos de saúde, pede e obtem transferência para o cruzador Paquequer, sediado 
em Fortaleza, Ceará”. Se nas duas agremiações anteriormente analisadas – 
Academia Francesa do Ceará e Clube Literário – Adolfo Caminha estava no 
Rio de Janeiro completando os seus estudos na Marinha, no caso da Padaria 
Espiritual, como vemos, foi diferente. Assim, deixemos que ele recorde o seu 
encontro com os futuros amigos de agremiação:

Qual o programa? inquiri depois de estranhar o título.
– Isso veremos. A primeira sessão preparatória realizar-se-á no Café Java, ali à praça 
do Ferreira... Você está designado para escrever uma carta a Guerra Junqueiro.
– Como uma carta a Guerra Junqueiro?
– O Sales vai se dirigir a Ramalho Ortigão, o Tibúrcio a Eça de Queiroz, o Lopes 
Filho a Antônio Nobre. A você coube-lhe Guerra Junqueiro.
– Mas... expliquem-se!
– Não é nada: uma ousadia, um escândalo, o que quiser! Trate de fazer a corres-
pondência para ser lida amanhã, no forno.
Ri-me embaraçado, com um ar tolo.
– Que devo escrever, então?
– Fale ao Guerra sobre a Padaria e diga-lhe que queremos um exemplar da Morte 
de D. João, outro da Musa em férias, outro da Velhice [A Velhice do Padre Eterno]..., 



enfim, um exemplar de cada obra dele para a nossa futura biblioteca. Uma cousa 
assim... (Caminha, 1999a, p.127)

Por esse breve retrospecto já podemos perceber que o recém-chegado 
Adolfo Caminha já se dedicava às letras por intermédio da edição de jornais, 
notadamente O Diário, cujo primeiro número é de 6 de maio de 1892; por-
tanto, alguns dias antes da instalação da Padaria. Esse fato fez-nos dedicar um 
capítulo deste trabalho ao autor-editor de periódicos literário e noticioso, como 
veremos adiante. Em O Diário também não faltaram referências ao Pão, órgão 
da Padaria Espiritual. Nesse mesmo trecho citado, é possível perceber já algu-
mas características da Padaria Espiritual, destacadamente a sua irreverência. 
Tratava-se de “uma sociedade de rapazes de Lettras e Arte” como constava 
no artigo primeiro de seu Programa de Instalação. O objetivo da agremiação, 
segundo o já dito programa, era “fornecer pão do espírito aos socios em parti-
cular e aos povos em geral”. Mas, quem foram esses sócios? O que significava 
“o pão do espírito”? Por que essa nomenclatura tão diferente: padaria, padeiro, 
forno, fornada, padeiro-mor para um grêmio de literatos?

Os seus membros não foram poucos. Uma vez instalada em 1892, a Pada-
ria sofreu uma reorganização em 28 de setembro de 1894, quando, segundo 
Sânzio de Azevedo (1976, p.158), “entraram para os seus quadros mais 10 
sócios”. Assim, podemos falar em duas fases da agremiação: a primeira, que 
vai de 30 de maio de 1892 a 28 de setembro de 1894; a segunda, que vai dessa 
data da reorganização até 1898, quando se extinguiu o grêmio. Da primeira 
fase participaram vinte sócios, quantidade que ordenava o terceiro artigo do 
Programa de Instalação: “Fica limitado em vinte o número de sócios, inclusive 
a Diretoria, podendo-se, porém, admitir sócios honorários, que se denominarão 
Padeiros-livres” (ibidem, p.151).

Como consta no artigo sexto – “os Padeiros terão um nome de guerra único, 
pelo qual serão tratados e do qual poderão usar no exercício de suas árduas e 
humanitárias funções” – todos eles assim o fizeram. Segue a lista dos nomes 
daqueles que participaram da primeira fase com seus respectivos nomes de 
guerra grafados em itálico: Jovino Guedes, Venceslau Tupiniquim; Antônio 
Sales, Moacir Jurema; Tibúrcio de Freitas, Lúcio Jaguar; Ulisses Bezerra, Fri-
volino Catavento; Carlos Vítor, Alcindo Bandolim; José de Moura Cavalcante, 
Silvino Batalha; Raimundo Teófilo de Moura, José Marbri; Álvaro Martins, 
Policarpo Estouro; Lopes Filho, Anatólio Gerval; Temístocles Machado, Túlio 
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Guanabara; Sabino Batista, Sátiro Alegrete; José Maria Brígido, Mogar Jan-
dira; Henrique Jorge, Sarazate Mirim; Lívio Barreto, Lucas Bizarro; Luís Sá, 
Corregio del Sarto; Joaquim Vitoriano, Paulo Kandalaskaia; Gastão de Castro, 
Inácio Mongubeira; Adolfo Caminha, Félix Guanabarino; José dos Santos, 
Miguel Lince e João Paiva, Marco Agrata.

Após a reorganização, mantendo o hábito dos nomes de guerra, a agremia-
ção passou a contar com mais quatorze sócios, além daqueles já existentes, 
o que de certo modo não cumpria com a determinação do já citado artigo 
terceiro. São eles: Antônio de Castro, Aurélio Sanhaçu; José Carlos Júnior, 
Bruno Jaci; Rodolfo Teófilo, Marcos Serrano; Almeida Braga, Paulo Giordano; 
Valdemiro Cavalcante, Ivan d’Azhoff; Antônio Bezerra, André Carnaúba; José 
de Carvalho, Cariri Braúna; X. de Castro, Bento Pesqueiro; Eduardo Sabóia, 
Braz Tubiba; José Nava, Gil Navarra; Roberto de Alencar, Benjamin Cajuí; 
Francisco Ferreira do Vale, Flávio Boicininga; Artur Teófilo, Lopo de Mendoza 
e Cabral de Alencar, Abdul Assur.

O uso de pseudônimos já era corrente nos órgãos literários do século XIX no 
Ceará. Já em A Quinzena, órgão do Clube Literário, encontramos José Carlos 
Júnior assinando, com o mesmo nome de guerra que adotou na Padaria – Bruno 
Jacy –, seis poemas e dois contos ao longo dos trinta números do periódico. 
Também em A Quinzena encontramos Oliveira Paiva assinando como Gil ou 
GIL BERT. Vale destacar que a Padaria não reuniu apenas homens de letras, 
mas também um pintor e desenhista: Luis Sá, e dois músicos: os irmãos Hen-
rique Jorge e Carlos Vítor. Mas voltemos à recordação de Caminha. Vemos por 
ela que a sessão de abertura dos trabalhos da Padaria deu-se no Café Java,18 
um dos quatro quiosques que se localizavam na praça do Ferreira e era de 
propriedade do afamado Mané Coco.

A irreverência que marcou a Padaria já se deu nessa sua sessão de instalação 
feita em praça pública. Não menos irreverente foi a atitude dos Padeiros ao 

 18	 “O	Java	data	da	década	de	80	do	século	XIX.	Foi	demolido	pela	reforma	da	praça	[do	Ferreira]	
em	1925”	(Ponte,	1999,	p.150,	acréscimo	nosso).	Segundo	Otacílio	de	Azevedo	(1992,	p.58),	em	
sua	Fortaleza	descalça,	o	Café	Java	“ocupava	o	ângulo	nordeste	da	Praça,	defronte	a	Intendência	
Municipal	[como	à	época	era	chamada	a	prefeitura].	Foi	o	primeiro	a	funcionar,	e	seu	dono	era	
o	aracatiense	Manuel	Pereira	dos	Santos,	o	popular	Mané	Coco,	que	o	ergue	por	volta	de	1886.	
Depois	o	café	passou	às	mãos	de	Ovídio	Leopoldino	da	Silva”.	Ainda	segundo	Otacílio	Azevedo,	
neste	mesmo	livro	citado,	os	demais	cafés	eram:	Café	do	Comércio,	Café	Elegante	e	Café	Iracema.	
O	citado	Café	Java	em	A Quinzena	tinha	anúncio	de	seus	serviços,	como	podemos	constatar	no	
número	17,	do	ano	1,	datado	de	17	de	setembro	de	1887.
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escreverem cartas para os autores portugueses, pedindo-lhes exemplares de 
suas obras, com o objetivo, talvez, de cumprir o que designava o artigo 24 do 
seu Programa de Instalação: “Trabalhar-se-á por organizar uma biblioteca, 
empregando-se para isso todos os meios lícitos e ilícitos” (Azevedo, 1976, 
p.153). Ou talvez para terem mais acesso ao que se fazia em Portugal. A irre-
verência continuou na designação dos membros, que, assim como já vimos, 
se chamaram “Padeiros”, estendendo-se para os nomes de guerra que esco-
lheram. Alguns foram mais contidos, relacionando os seus pseudônimos com 
situações de sua vida pessoal ou profissional, como o foi, por exemplo, Adolfo 
Caminha, que adotou o nome de Félix Guanabarino, numa referência à baía 
da Guanabara e à sua atividade como marinheiro; outros foram além: como 
Paulo Kandalaskaia, Brás Tubiba, Frivolino Catavento, Policarpo Estouro, 
Lucas Bizarro. Esses não economizaram na extravagância dos pseudônimos.

Também não faltaram exemplos de valorização de elementos nacionais, 
como nomes que se referiam à flora e à fauna brasileiras: Moacir Jurema, Iná-
cio Mongubeira, Aurélio Sanhaçu; André Carnaúba e Cariri Braúna. Esse, 
talvez, tenha sido o mais radical ao cumprir o que determinava o sexto artigo 
do Programa de Instalação – “Será julgada indigna de publicidade qualquer 
peça literária em que se falar de animais ou plantas estranhas à Fauna e à Flo-
ra brasileiras, como: cotovia, olmeiro, rouxinol, carvalho, etc, etc.” (ibidem) 

– trocou nome e sobrenome por elementos nativos: o vocábulo Cariri, que 
designa uma região do sul do Ceará e é também a principal família de línguas 
indígenas do sertão do Nordeste, e também a Braúna, uma corruptela do 
vocábulo Baraúna, espécie de árvore nativa. Não parece ter sido acaso, então, 
que José Carvalho tenha se dedicado, como afirmou Sânzio, à coleta de trovas 
populares e ao estudo do folclore (ibidem, p.163). Além de trocar o carvalho 
europeu pela baraúna brasileira.

O mais importante deste uso de nomes de guerra, uns mais jocosos do que 
outros, porém, é a abolição do nome de família. Mesmo sendo os “Padeiros” 
homens oriundos das camadas simples da população cearense, pois muitos 
deles eram empregados do comércio, como se dizia à época – caixeiros – ou 
professores, o fato de escreverem sem seus nomes de batismo significava a 
renúncia da forte tradição do nome de família, como não o fizeram a maioria 
dos membros das agremiações que os antecederam.

Vale destacar o fato de que também pela primeira vez no Ceará esses homens 
de letras passaram a ser reconhecidos por uma profissão braçal ou manual em 
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oposição ao trabalho intelectual que realizavam. Era, assim, uma atitude de 
confronto com a lógica estabelecida na longa tradição associativa dos homens 
de letras cearenses, todos os seus antecessores adotaram os títulos de poetas, 
escritores, romancistas, enfim, todos os designativos do trabalho intelectual. 
Eles não o fizeram, pois se definiram como padeiros, mesmo que produzissem 
o pão do espírito, encontrando-se em fornadas, como designavam as reuniões, 
que se realizam no forno, a sede da agremiação.

Entre tantas outras, essas foram marcas da irreverência da Padaria; irreve-
rência que não durou muito, uma vez que a sua chamada segunda fase (1894-
1898), foi, segundo Sânzio de Azevedo, “menos brincalhona e mais voltada 
para os trabalhos de maior fôlego” (ibidem, p.158). Essa segunda fase ficou a 
cargo de dois padeiros-mor: José Carlos Júnior e Rodolfo Teófilo. Ambos foram 
antecedidos por Jovino Guedes. Assim como o Clube Literário, a convivência 
de estéticas foi intensa durante a existência da Padaria Espiritual, valendo 
portanto para a sua análise aquelas mesmas palavras de Afrânio Coutinho que 
considerou o final do século XIX como uma encruzilhada estética.

No interior da Padaria havia padeiros simbolistas, como foi o caso, por 
exemplo, de Lopes Filho, que em 1893 publicou Phantos, um livro de poesia 
simbolista, ou seja, no mesmo ano em que Cruz e Souza tinha publicados os 
seus Missal e Broquéis no Rio de Janeiro, onde também Adolfo Caminha, pela 
mesma editora que Cruz e Souza, a Domingos de Magalhães, tinha publicado 
o seu romance de estreia, A normalista (Cenas do Ceará) escrito em Fortaleza 
durante o período em que fora membro da Padaria como ele mesmo lembrou: 
�Vai para dois anos, meu amigo, que uma forte resolução e uma brisa de prospe-
ridade arrancaram-se a esse poético e delicioso Outeiro, onde, por umas tardes 
incomparáveis de doçura e quietação, pude escrever as páginas mais verdadeiras 
e mais sinceras do meu primeiro livro...� (Caminha, 1999a, p.127).

O que atestou também a escrita d’A normalista enquanto Adolfo Caminha 
morava em Fortaleza foi um artigo de Lucio Jaguar ao qual já nos referimos 
ao tratar neste capítulo do que chamamos de “tempo da produção”. Se do Rio 
de Janeiro Caminha trazia na bagagem dois livros – Voos incertos (primeiros 
versos) e Judith e Lágrimas de um crente – ambos de 1887 – ele saiu de Fortaleza 
carregando na sua bagagem um livro muito mais bem acabado, seja no que diz 
respeito à narrativa, seja no que diz respeito à construção das personagens. Foi 
de Fortaleza que ele partiu para, logo após chegar ao Rio de Janeiro, lançar-se 
na crítica literária nas páginas da Gazeta de Notícias, periódicos fluminense 
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de Ferreira de Araújo, como veremos neste trabalho no capítulo dedicado ao 
autor-crítico.

É preciso destacar essa passagem de Adolfo Caminha por Fortaleza. É bem 
verdade que ela já viera do Rio de Janeiro homem feito, tenente da Marinha 
Imperial Brasilera, educado nas tarefas do mar e onde também, além da for-
mação militar, já demonstrava dedicar-se à literatura. No entanto, foi após a 
passagem por Fortaleza que se estruturou o autor de ficção, ao menos de uma 
ficção bem mais amadurecida do que aquela que ele trazia em sua bagagem 
antes de desembarcar no porto do Ceará. Foi de Fortaleza que ele também se 
lançou para a imprensa literária de maior porte. Editando na capital cearense 
o jornal O Diário e a Revista Moderna, pôde, chegando ao Rio de Janeiro, 
trabalhar nas páginas da Nova Revista e, assim, atuar como editor. O que nos 
leva a concluir que Fortaleza lhe serviu como um grande laboratório de expe-
riências que fizeram dele um polígrafo, aqui entendido no sentido mais amplo 
possível, não somente como aquele que escreve sobre diversos assuntos, mas 
aquele que escreve de forma diversa e cujas diversas escritas mantêm entre 
si relações que ajudam a criar a ideia de uma dinâmica interna de construção 
do sentido de obra, que não se confunde como sinônimo de livro, de volume, 
de obra completa, mas é, mais do que isso, um modo de organizar que se faz 
perceber pelos seus pontos de contato internos.

Nas páginas de O Pão, Adolfo Caminha deteve-se na análise de Fortaleza, 
na sua vida cotidiana, na sua vida literária, queixando-se sempre do pouco caso 
da população para com os homens de letras, notadamente os Padeiros. Parte 
disso já foi aqui trabalhado ao tratarmos do seu constante descontentamento 
com o comodismo da sociedade cearense de então e também ao tratarmos do 
seu descontentamento com o burguês ou com a burguesia entendida segundo 
os critérios de sua época.

Mais do que as duas citadas agremiações, a Padaria Espiritual publicou uma 
infinidade de textos ficcionais: poemas, contos, fragmentos de romances. Não 
faltou também a crítica literária. Rodolfo Teófilo, por exemplo, escreveu vários 
artigos sobre o romance A normalista. Antônio Sales e Teófilo colocaram-se a 
respeito das Cartas literárias. O romance Bom-Crioulo foi anunciado em O Pão. 
Enfim, até ser desligado definitivamente da Padaria, o que segundo Sânzio de 
Azevedo com fundamentado em informação de Leonardo Mota, deu-se em 
19 de julho de 1896, desligamento motivado talvez pelo seu artigo Padaria 
Espiritual, que data de 1895, como já o vimos, ou pelo artigo, também já visto, 
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publicado na Mala da Europa, em Portugal, até então Caminha manteve-se 
em contato com a agremiação, mesmo já tendo voltado definitivamente ao 
Rio de Janeiro.

A Padaria manteve-se, no seu período de funcionamento, como uma encru-
zilhada de ideias e contatos. Os registros de sessões e comemorações de outros 
grupos são diversos, como o aniversário de Justiniano de Serpa, festejado pelo 
Centro Literário, agremiação fundada em 1894 por dissidentes da Padaria – 
Temístocles Machado e Álvaro Martins, esse, de fato, só chegado depois, aos 
dois poderíamos juntar o nome de Jovino Guedes, no entanto esse manteve-
se nos dois grupos.19 Assim como o aniversário de Justiniano de Serpa, foi 
saudado o retorno de João Lopes, aquele da Academia Francesa do Ceará, 
a Fortaleza, onde, com a família, passava férias. A esse respeito, em O Pão 
de 15 de janeiro de 1895, lemos: “A Padaria é toda abraços para cingir ao 
querido amigo no mais effusivo e fraternal amplexo”.

Também não são poucos os anúncios de recebimentos de livros e perió-
dicos literários e dos mais diversos tipos, bem como solicitações de envio de 
O Pão para agremiações de diversas cidades e estados brasileiros. Também 
o ir e vir dos Padeiros era sempre notificado nas páginas do periódico, ao 
qual também não faltavam os registros de nomes conhecidos da literatura 
de então, como Afonso Celso e Pardal Malet, esse de passagem pelo Ceará 
quando do fim de seu exílio no Norte do país.

O que queremos mostrar com o então exposto é que uma rede de relações 
se estabelecia entre as agremiações, funcionando como uma forma de difu-
são de ideias e também de obras. Luciana Brito, em sua tese de doutorado, 
considerou o jornal O Pão como um instrumento de intervenção na realidade 
cearense de então. Uma dessas intervenções foi, segundo ela, a valorização 
do profissional de letras e a formação de um público leitor. Luciana Brito 
(2008, p.143), a respeito da Padaria e da participação de Adolfo Caminha 
nela, afirmou:

Para Caminha e os outros padeiros, a literatura não seria uma mera experiência 
do devaneio, uma atitude singularmente escapista, mas um campo possível de 
redescoberta do humano, através da qual os escritores teriam a missão de rege-

19 	O	que	motivou	o	surgimento	do	Centro	Literário	é	indefinido.	As	opiniões	registradas	
na	historiografia	literária	cearense	são	as	mais	diversas.	Assim,	a	esse	respeito,	ler	Azevedo	(1976,	
p.171-4).
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nerar comportamentos e valores daquela época. Cabe afirmar que a idéia do “pão 
do espírito” teria um papel quase pedagógico de ensinar aos leitores a não serem 
tomados pela falsa realização material causada pela febre de consumir produtos 
industrializados.

Apesar de já estar desligado da Padaria, como veremos na análise dos 
periódicos editados por Adolfo Caminha, notadamente no caso de A Nova 
Revista, de 1896, esse não deixou de anunciar nas páginas do periódico citado 
os livros dos colegas cearenses que lhe eram enviados, servindo, desse modo, 
a revista de vitrina da literatura local na então capital do país, além, eviden-
temente, de ainda estar tomado por aquele papel pedagógico do qual tratou 
Luciana Brito.

É preciso considerar que a convivência simultânea dessas agremiações foi 
o modo encontrado de difundir ideias, expandir o movimento de produção 
da literatura, o que não significa, no entanto, que entre elas não houvesse 
divergências. Nessa dinâmica própria confluíam as condições materiais e in-
telectuais de então. Temos sempre a compreensão de que as ideias vinham do 
centro para as periferias literárias do país, mas, como vimos, apesar dos diversos 
problemas enfrentados, o que uma análise mais descentralizada nos mostra é 
que o fluxo de ideias percorria o país então dividido entre os do Norte e os do 
Sul. É evidente que o Rio de Janeiro era a capital da República das Letras no 
Brasil do século XIX, e nem podia ser diferente, afinal, na capital do império 
e posteriormente da República achavam-se as melhores oportunidades para 
o trabalho de nossos homens de letras, sobretudo porque um sistema literário 
mais complexo que os permitisse viver apenas do trabalho com a palavra era 
inexistente em outras cidades do país. Por esse motivo, trabalhamos acima a 
respeito dos acordos com o tempo, pois, ao dividir-se entre tantos afazeres, o 
homens de letras sentia que nada era mais material do que o tempo.

Voltando ao Rio de Janeiro, Adolfo Caminha conviveu com as ideias que 
por lá e pela província também já se difundiam há muito. A crença em deter-
minantes como meio, raça e momento era a tônica de nossa crítica literária 
representada pelos três grandes críticos então em voga: Araripe Júnior, Silvio 
Romero e José Veríssimo. Esses eram ingredientes que, naquele período do 
século XIX no Brasil, não podiam faltar a uma boa massa de pão do espírito, 
ou seja, a literatura, que muitas vezes voltou-se para si própria, para a sua 
constituição, produzindo um discurso, que, aqui chamamos de “discurso do 
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descontente”, sinalizando um mal-estar com as condições materiais e intelec-
tuais que rodeavam os homens de letras. É sobre esse discurso que tratamos 
na seção seguinte.

O discurso do descontente. Os perfis do autor.  

As memórias de produção da literatura brasileira

– E tenciona viver das letras? perguntou 
assombrado. O estudante encolheu os hombros 
com resignação e o outro irrompeu: Pois meu 
amigo, aceite os meus pezames. E, inclinando-
se, rugiu ao ouvido de Anselmo: Cure-se! Não 
vá para um convento, vá para um hospício. 
Cure-se emquanto é tempo. Neste paiz viçoso 
a mania das letras é perigosa e fatal! Quem 
sabe sintaxe aqui é como quem tem lepra. 
Cure-se! Isto é um paiz de cretinos, de cretinos! 
convença-se.

(Coelho Neto, A conquista)

A relação entre as condições materiais e intelectuais produziram um fato 
ligado diretamente à produção do discurso literário. O fato de não poder viver 
somente de sua escrita, recebendo os dividendos que considerariam justos, 
causava nos autores de um modo geral e, em particular, em Adolfo Caminha 
a produção do discurso que chamamos de discurso do descontente. Ainda que 
não tenha sido retirada de um título caminhiano, a epígrafe citada é um exemplo 
do que aqui afirmamos. Trata-se de um discurso marcado, fortemente, por 
recursos da oralidade: o uso constante de vocativos, de advérbios, de locuções. 
Nele, a ironia e a crítica contundentes tomam especial feição na constituição de 
personagens que estão fora de um texto pactualmente ficcional como podemos 
constatar na citação a seguir, e em especial nos grifos que pusemos:

Dói n’alma e causa desalento o abandono quase completo, a indiferença já 
tanta vez invocada, com que são vistos no Brasil os homens de letras, os obreiros da 
inteligência, os abnegados da Arte, para quem a vida consiste principalmente no belo 
e na verdade, fundidos num símbolo indissolúvel e eterno; maior pena, porém, é 
ver a estatística das nossas produções literárias, a sinopse demonstrativa do nosso 
esforço mental durante trezentos e sessenta e cinco dias do ano.
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Admiram zelosos economistas o estado das nossas finanças e bradam e vociferam 
contra o relaxamento dos governos... Pobre literatura nacional! Essa nem ao menos 
encontra quem lhe chore o abandono pungente. Vive por aí, mísera viúva, perpetua-
mente em crepe, num abandono pungente, coberta do desprezo e de ridículo, apupada 
mesmo pela malandrice audaciosa e irreverente... (Caminha, 1999a, p.17)

Esse discurso, porém, é também o registro da condição desfavorável 
em que vivia o autor. E porque o faz significa dizer que ele tem em mente 
uma condição favorável ou que ao menos considerasse como tal, apesar de 
denotar que vivia em uma condição desfavorável. Definem-se a partir dele 
dois perfis do autor. No primeiro está a realidade representada por Caminha. 
Nesse perfil, os autores são preguiçosos, bajuladores da imprensa, amantes 
da flânerie, como podemos constatar nesta sua afirmação: “Preferimos a 
suave palestra, descuidada e livre, do beco do Ouvidor, ao penoso trabalho 
de gabinete, monótono e esfalfante, que produz sábios e loucos, literatos e 
tuberculosos” (ibidem).

Não somente por oposição podemos constatar em seus textos o que para 
Adolfo Caminha seria o perfil ideal. Primeiramente, por oposição ao primeiro 
perfil, o autor ideal seria o trabalhador incansável, o operário das letras recluso 
em seu gabinete, pesquisando livros e toda a sorte de escritos que lhe pudes-
sem servir de fonte. Mas é no próprio texto de Caminha que encontramos o 
perfil ideal. Portanto, deixemos o autor falar: “Falemos, sim, dos que entram 
no maravilhoso templo da Arte com o respeito e a convicção de sacerdotes 
impolutos. Diminuidíssimo é o número destes. Magra estatística onde se 
reflete, tal como é, a nossa índole – meio cabocla, meio ariana – preguiçosa e 
mórbida” (ibidem).

Esse sujeito que escreve o discurso descontente é um sujeito com práticas 
em estado de tensão entre o presente e o devir, entre as circunstâncias e o 
desejo. As marcas do discurso oral, aliadas aos recursos da comparação, da 
rememoração de fatos na tentativa de explicar as circunstâncias, os seguidos 
exemplos, a narração pormenorizada de acontecimentos, as citações, as notas 
explicativas só são possíveis graças a uma característica da escrita: a fixação do 
pensamento, notadamente aquele que se deseja vincular como memória. Ca-
minha traz à cena o passado e o futuro que ela deseja, mas, como todo futuro, 
é ainda desconhecido. O uso desses recursos demonstra o quanto assegurar 
ao menos as garantias relativas era uma necessidade premente dos autores, 
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ou pelo menos de Adolfo Caminha no Brasil do final do século XIX, naquele 
momento de mudanças as mais diversas, quando mesmo de forma canhestra 
o país passou a fazer parte do comércio internacional de bens de consumo 
industrializados. O autor que entrava no mercado era apenas o consumidor 
e não o produtor de um bem que lhe rendesse dinheiro o suficiente sem que 
precisasse recorrer a outros expedientes e serviços.

Esses relatos da insatisfação, do sentimento de abandono, da condição 
de pouco caso com que se sentiam tratados os autores e os homens de letras, 
estão muito presentes nas cartas trocadas entre pares ou em autobiografias 
e memórias. A sua presença também é constante na literatura nacional; tão 
constante quanto a escrita de romances, contos, novelas etc. São narrativas 
de um eu autoral escritas ao mesmo tempo em que são escritos os textos 
ficcionais. Portanto, constituem memórias da produção ficcional nacional; 
são memórias das condições de produção e, notadamente, do produtor. A 
constância desses relatos fez que eles passassem a conviver diretamente com 
o texto literário ficcional. Eles são o exemplo do diálogo entre as práticas do 
autor e do crítico, portanto, do polígrafo.

Assim, esses relatos constituem uma força fundamental, por exemplo, na 
construção de personagens, nas experiências do narrador, nas observações 
feitas ao narratário. São fontes pouco exploradas na história da literatura na-
cional. Um bom exemplo desse tipo de discurso está em A conquista e em A 
capital federal, ambos romances de Coelho Neto, que são ao mesmo tempo, 
na nossa compreensão, literatura e memória de uma geração de escritores que 
se empenharam para entrar no campo literário. Nesse sentido, o autor fala de 
si mesmo, transforma-se em matéria da sua obra, mas não diretamente; ele o 
faz em estado de tensão, de atrito entre a ficção e a crítica, entre o real e o ideal, 
usando, até mesmo, pseudônimos, em vez de nomes, para as personagens, 
uma vez que pelo próprio pseudônimo é fácil saber de quem o autor estava 
tratando. Em A conquista, por exemplo, Rui Vaz é Aluízio Azevedo; Octavio 
Bivar é Olavo Bilac; Luiz Moraes é Luiz Murat; Paulo Neiva é o cearense 
Paula Ney e Anselmo Ribas o próprio Coelho Neto, autor do romance. A 
referência a José do Patrocínio é explicita, o que cria uma tensão entre o real 
e a representação no interior da narrativa romanesca, reforçando o aspecto 
da memória.

É, pois, entre as tensões do real e do ideal, do vivido e do desejado, 
concernente à prática da escrita e da publicação de livros, que se estrutura, 
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ao menos em parte, a problemática e a análise aqui expostas, pois estas 
tensões estão no cerne dos escritos de Adolfo Caminha e nos serviram 
para defini-lo como um autor tenso na introdução deste trabalho. Nesse 
sentido, os relatos de Caminha a respeito das condições de escrita dos 
seus textos são considerados por nós também como memórias; são con-
siderados em si e na relação deles com o sujeito que os produziu e ainda 
na relação com os textos ficcionais, pois não procuramos neutralizar a 
força específica desses relatos. A esse respeito, afirmou Pascale Casanova 
(2002, p.23):

Há muito os escritores descreveram eles mesmos, parcialmente e de maneira 
bem diversa, as dificuldades ligadas à sua posição no universo literário e às questões 
específicas que têm de resolver, sobretudo as leis estranhas da economia específica 
segundo a qual é governado o espaço literário. Porém, a força de denegação e de 
recusa é tão grande nesse universo, que todos os textos abordam com mais ou 
menos detalhes essas questões perigosas e atentatórias à ordem literária foram de 
imediato neutralizadas. Desde Du Bellay, muitos foram os que tentaram em suas 
próprias obras revelar a violência e os desafios verdadeiros que presidiam a sua 
vida e a sua luta específicas de escritores.

Esse caráter memorialístico do texto literário e do texto crítico parece 
ter sido a causa, por exemplo, para que autores, como o já citado Coelho 
Neto, fossem esquecidos e quase não figurem na prateleiras das livrarias, ou 
sejam lembrados por leitores atuais como a mesma facilidade que o foram 
por leitores no passado. Mas nesses autores esquecidos e realizadores de 
um discurso descontente está parte considerável da história da literatura 
brasileira ou da memória da literatura brasileira transformada em ficção. 
Nesse rol de escritores descontentes está Adolfo Caminha. Os seus textos 
críticos passaram mais de cem anos para merecer uma segunda edição. São 
fontes pouco consideradas para o estudo de sua obra e para o estudo de sua 
época quando o trabalho do escritor no Brasil começa a se constituir como 
ofício, o que significa dizer que ele estava presente nesse princípio que parece 
se arrastar e não deixa de constituir o discurso descontente, mesmo com a 
aparente mudança da situação do autor ante as condições de trabalho, o que 
faria de seu ofício um entre outros, ou seja, em termos de remuneração, so-
bretudo na lógica capitalista na qual estamos inseridos, resultaria em ganhos 
financeiros como os demais ofícios.
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Tato e transcendência, amor e objetividade ou  

um modo de voltar ao começo.

Para concluir este capítulo, voltamos ao seu começo, mais especificamente às 
três epígrafes que lhe servem de porta de entrada. Do trecho da música “Livro”, 
de Caetano Veloso, retiramos a ideia que perpassou toda a escrita do presente 
capítulo: tato e transcendência, como binômio que significou a relação entre 
as condições materiais e intelectuais da literatura brasileira no final do século 
XIX no Brasil. O tato representa, assim, as condições materiais, a necessidade 
de objetivar as ideias sem as quais ele, o tato, também não se efetiva. Tratar 
separadamente tato e transcendência só se justifica pela nossa incapacidade de 
perceber a relação entre ambos, ou melhor, a nossa incapacidade de construir 
um método que os analise de forma mútua, pois é, assim, que eles existem.

Neste capítulo, não compreendemos as condições como sinônimos de 
determinantes, ideia essa, aliás, vigente à época em que Adolfo Caminha 
produziu o conjunto de sua obra. Compreendemos as condições – materiais e 
espirituais – como circunstanciais, que podiam ser superadas pela existência 
de um projeto pessoal de cada autor. Sendo o século XIX uma encruzilhada 
de estéticas, como o definiu Afrânio Coutinho, não há por que defender que 
essas condições, incluindo as condições de cada estética, existissem de modo 
estanque. Elas se entrecruzam, formam estéticas simbióticas, mutantes, o que 
dificulta, por exemplo, a nossa capacidade de ordenar as coisas, para lembrar, 
aqui, de Michel Foucault.

De Pierre Bourdieu veio-nos um outro binômio – amor e objetividade – ou 
por que não dizer, amor e objeto. Esse mesmo objeto que a memória do corpo 
nos faz guardar na memória da pele. Binômio esse que também significa as 
inúmeras relações que se tecem e tecem o campo literário e os demais campos, 
para usar aqui a nomenclatura de Bourdieu. Quanto de amor se colocou na 
produção da literatura? Quanto de objetividade foi recebido? Essas nos parecem 
que são questões – talvez teóricas – que estão por detrás, dos lados, nas terceiras 
e quartas margens; enfim, dentro do que aqui se procurou apresentar. 

De Gilles Deleuze nos veio a ideia do livro como uma engrenagem na maqui-
naria que lhe é exterior. O que nos levou, por exemplo, a procurar exemplificar 
as condições com as quais a literatura brasileira era produzida no século XIX. A 
ideia de fluxo também nos foi cara, pois no permitiu tratar de assuntos direta-
mente ligados aos mundos do livro, da escrita e leitura, talvez, de forma indireta, 
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como as coordenadas tempo-espaço. A ideia de fluxo nos possibilitou perceber 
e constituir também as relações-possíveis. Não somente aquelas que aqui foram 
exemplificadas ou nomeadas, mas também se apresentou ao tratarmos da escrita 
e da vida como uma necessidade. Uma escrita para a vida e uma vida para a 
escrita parece ter sido o que nos levou a escrever este capítulo. Assim, voltamos 
ao começo dele, ao momento que o iniciamos, capturando ideias de outros no 
contínuo exercício de nos colocarmos em diálogo.


