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Um homem de letras
Dizendo idéias
Sempre se inflama
(J. M. Wisnik,
S. Peres, L. Tatit, Gramática)

A política dentro e fora das letras

O autor-político na República das Letras

Com fonte na historiografia literária brasileira, sabemos da participação de 
um grande número de nossos homens de letras na política. Alguns chegaram 
mesmo a ocupar cargos públicos como deputados provinciais. Podemos citar 
como exemplo: Sílvio Romero, Coelho Neto, Antônio Sales, Faria Neves 
Sobrinho, Artur Orlando, Félix Pacheco, Luís Murat, Alcindo Guanabara, 
os senadores Luís Delfino e Rui Barbosa (Broca, 2005, p.119-39). Também, 
grande foi a participação dos homens de letras em dois movimentos políticos 
no Brasil do final do século XIX: a Abolição da Escravatura (1888) e a Procla-
mação da República (1889). Adolfo Caminha foi um deles. Sobretudo no caso 
da Proclamação da República, que ele fez aparecer em seus livros de ficção e 
em seu livro de viagem aos Estados Unidos.

Em A normalista, a cena final do romance é a chegada, no Ceará, das pri-
meiras notícias do golpe militar contra a Monarquia e início da República:
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A esse tempo um grande acontecimento preocupava toda a cidade. Liam-se 
na seção telegráfica da Província as primeiras notícias sobre a proclamação da 
República brasileira. Dizia-se que o barão de Ladário tinha sido morto a pistola 
por um oficial de linha, na praça da Aclamação, e que o imperador não dera uma 
palavra ao saber dos acontecimentos, em Petrópolis.

O Ceará estremecia a esses boatos. Grupos de militares cruzavam as ruas, 
ouviam-se toques de corneta no batalhão e na Escola Militar. Tratava-se de depor 
o presidente da província, um coronel do Exército. Os canhões La Hitte, da forta-
leza de Nossa Senhora da Assunção, dormiam enfileirados na praça dos Mártires, 
defronte o Passeio Público, guardados por alunos de patrona e gola azul.

Ninguém se lembrava de escândalos domésticos nem de pequeninos fatos 
particulares. (Caminha, 1998, p.174)

Também em seu romance Tentação, publicado postumamente, não faltaram 
críticas à Monarquia, mas também ao movimento republicano. A personagem 
Evaristo de Holanda, um republicano ardoroso, ou como ele mesmo se definia, 
um democrata, não deixou, ao longo da narrativa, de bater-se contra os monar-
quistas, entre eles o visconde de Santa Quitéria. Não são poucas as passagens 
do romance em que o descontentamento da personagem foi representado. 
A vida na casa dos Furtado, o casal de amigos que acolhera Evaristo e a sua 
esposa, passou a ser um martírio, pois Dona Branca, a esposa de Furtado, era 
uma monarquista ferrenha e comadre da princesa Isabel. Um exemplo dessa 
tensão instalada no interior da narrativa de Tentação pode ser percebido no 
diálogo que reproduzimos a seguir:

A propósito dos filhos, a mulher [Dona Branca] anunciou o batizado da Julinha 
no primeiro domingo de janeiro. Ia fazer uma festa sem cerimônia, entre pessoas 
da intimidade.

Evaristo recebeu a notícia com um – oh!... de surpresa. – Muito bem! muito 
bem! Era preciso batizar a menina... Ele, se tivesse filhos, batizava-os ao nascer.

E com ironia:
– Temos, então, a princesa?
– Como, Sr. Evaristo?
– Digo: a princesa há de comparecer à festa...
– Qual o quê! Pensa o senhor que a princesa anda se exibindo assim?
– Pensei...
– Vai ser a madrinha de minha filha, por procuração; isso bem...
– E Evaristo, sempre irônico:
– O imperador é o padrinho...
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– Não senhor, não senhor... O padrinho é o Lousada, o velho Lousada. O 
imperador já é o padrinho do Raul.

– Onde estamos nós metidos, Adelaide! – exclamou o bacharel, arregalando 
os olhos. – Tudo aqui é principesco, minha senhora!

D. Branca compreendeu o debique, mas atalhou risonha:
Tudo aqui não é principesco, não senhor! Não queira fazer pouco...
Eu, fazer pouco? Oh, não se lembre de tal coisa! Principesco é uma maneira 

de dizer.
Ah! o senhor é republicano?
Republicano não: democrata.
Pois está muito bem arranjado com a sua democracia!
Furtado, que estava lendo o Comércio do Rio, saltou:
– Quem é democrata – o Evaristo?
– Eu, sim...
– Democrata enquanto não conheceres bem o Rio de Janeiro..
– Por quê?
– Ora, por quê! Porque o Rio de Janeiro em globo é monarquista e quem diz 

monarquista diz aristocrata.
– Não é razão. Se o Rio de Janeiro em globo (quero dizer o município neutro...) 

é monarquista, eu posso bem sair um republicano às direitas.
Furtado abriu numa gargalhada estridente.
– Aonde vens pregar essas teorias, meu caro? Na Corte do Império, e o que é 

mais, em Botafogo! Ilusões de academia, rapaz, ilusões de estudante de retórica!
– Não senhor, que o partido republicano está ganhando terreno aqui mesmo, na 
– Corte, às barbas d’El-Rei! Fala-se na ida do velho à Europa; o velho está 

doido, já não pode governar, e o resultado é que...
– É estás a dizer tolices... A monarquia está guardada por sentinelas da força 

do barão de Cotegipe, do visconde de Ouro Preto, do João Alfredo e de outros... 
Cada um desses homens é um obstáculo contra qualquer tentativa de assalto às 
instituições.

Chegou a vez do bacharel rir, mas rir com gosto, dando pulinhos na cadeira.
– O Cotegipe! (e ria). O Ouro Preto! (tornava a rir). O João Alfredo! No momen-

to psicológico voam todos, como aves de arribação, para Petrópolis! Desaparecem 
como por encanto, somem-se na noite do medo...

– É o que pensas. A opinião deles, o povo não permitirá que eles sejam desacatados.
– O povo! – exclamou Evaristo com voz de trovão. – A que chamas tu povo?
– À população do Rio de Janeiro, à população do Brasil – a treze milhões de 

almas que adoram o imperador!
– O povo brasileiro não se envolve nisso não, meu Furtado; se fôssemos esperar 

pelo povo, estávamos bem arranjados...
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– E então?
– E então, é que a força armada...
– Basta de política, basta de política, Sr. Evaristo. Ó Luís, por favor, continua 

a ler teu jornal – interveio Branca, – É favor! (Caminha, 1979, p.22-3)

Vemos por essa cena que a discussão a respeito da política, notadamente do 
confronto entre monarquistas e republicanos, ou democratas como Evaristo se 
dizia ser, saiu do âmbito da vida privada – o batismo de Julinha, a filha caçula 
do casal Furtado – para atingir uma discussão a respeito da atuação do gabinete 
de então e do próprio imperador. No romance em causa, essas discussões serão 
crescentes. O embate entre os antagonistas políticos fazem parte da trama 
narrativa, construindo a intriga necessária para o andamento do romance.

As opiniões de Evaristo e dos Furtado se alternam. Uma hora o vemos 
defendendo a República, outra vemos Furtado defendendo a Monarquia. 
Evaristo chega mesmo a definir o espaço em que se passava a trama a partir de 
uma ou de outra forma de governo. Para ele o Rio de Janeiro ideal seria o Rio de 
Janeiro republicano: “O Rio de Janeiro sem o imperador e sem os preconceitos 
da monarquia, o Rio de Janeiro tal qual sonham os bons republicanos, há de 
ser uma coisa única! Palavra de honra como eu não desejava abandonar esta 
terra, enquanto não visse um homem do povo governando o Brasil!” (ibidem, 
p.100). E Evaristo vai além:

Que mas o quê! Para longe deste inferno! para longe desta porqueira! Vive-se 
melhor, mais barato e mais honradamente na obscuridade da província, criando 
galinhas ou plantando jerimuns. Estou farto de aturar a pedantocracia de Botafogo 
e do Sr. Luís Furtado. Um bacharel em direito vive em qualquer parte do mundo: 
vou advogar, vou esperar a República no sertão! (ibidem, p.104)

No romance em causa, há um capítulo todo dedicado a uma das viagens 
do imperador D. Pedro II à Europa. Nesse capítulo, o narrador, e também 
Evaristo, tecem considerações a respeito dos membros do movimento repu-
blicano como lemos abaixo:

E Evaristo, indignado, pôs-se a andar de um lado para o outro da sala, com o 
panfleto abolicionista na mão. Ultimamente encasquetara-se-lhe, como uma idéia 
fixa, o programa republicano: abolir a escravidão e declarar a república brasileira, 
o governo do povo pelo povo... Um dos membros do partido já o convidara para 
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sócio e ele se comprometera a tomar parte ativa nas reuniões do clube. Daí a sua 
indignação contra o Valdevino que também apregoava entusiasmo pelas idéias 
liberais de Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva. Não lhe saía da cabeça o 
poeta da Ode à Monarquia! Como é que se explicava essa pouca-vergonha de um 
escritor público?

Sentou-se, afinal, e continuou a interrompida leitura do panfleto. (ibidem, p.90)

Vemos nessa citação que Evaristo é também especialmente crítico com os 
“republicanos”, ou seja, com aqueles que transitam indecisamente entre um 
lado e outro do poder. A personagem parece mesmo não se sentir adequada 
dentro do contexto em que se situa. Mais parece uma personagem romântica, 
ao defender suas utopias, vivendo em uma cidade naturalista, onde as utopias 
são tragadas pelas circunstâncias. Circunstâncias essas que Adolfo Caminha 
representou, como vimos, em seus romances.

Não se trata aqui de colar a obra à vida, mas de mostrar as relações-possíveis 
entre um e outro fazer, ou melhor, entre uma e outra prática, seja ela discur-
siva ou política ou porque não falarmos em uma manifestação simbiótica de 
discurso-político ou política discursiva. Como sabemos, no caso dos escritores 
naturalistas ou dos escritores que em momentos de sua carreira tenham se uti-
lizado dos pressupostos naturalistas, o jogo entre representação e realidade se 
dá em dimensões bem próximas. Nesse jogo, muitas vezes, o vivido os serviu 
de fonte para a literatura.

O realismo, mas sobretudo o naturalismo, exigiu de seus cultores um 
certo empenho, uma vez que a preocupação excessiva com o presente fazia 
que buscassem em sua volta as matérias-primas de suas narrativas, o que não 
significa, no entanto, que a obra traduza a vida e vice-versa. O foco excessivo 
no “real”, ou no que Barthes chamou de “efeitos do real”, talvez acabem por 
desfocar aquela suposta captação total da realidade que desejavam os escrito-
res naturalistas. O vínculo com a ciência foi uma tentativa de assegurar este 
objetivo. No entanto, ele pode ter funcionado também como uma armadilha. 
O vício nas lentes de aumento proporcionadas pela ciência, lentes essas que 
foram lançadas sobre a realidade, prendeu a narrativa ficcional naturalista em 
uma cadeia de tipos e de fatos que passaram a ser recorrentes, desgastando, 
assim, a narrativa e a expectativa dos leitores. A recorrência do método parece 
também ter atuado no desgaste da estética naturalista. Nesse sentido afirmou 
Nelson Werneck Sodré (1992, p.46):
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A simples busca de suportes científicos, destinados a conferir grandeza ao que 
não a podia conter em si mesmo, correspondia a uma confissão de fraqueza: era 
preciso encontrar, fora da série literária, algo suplementar, que reforçasse, que lhe 
consolidasse a estrutura, como que lhe constituindo os fundamentos.

Há nessa equação – vida+obra – meandros e entremeios que não serão 
atingidos, pois são muitas as forças que atravessam a produção do texto e, em 
seguida, do livro, forças essas variáveis em diversos sentidos. No entanto, há 
sempre alguma força ligando representação e realidade, aquilo que suposta-
mente existe e aquilo que se quer fazer existir. E nesse sentido afirmou Nicolau 
Sevcenko (2003, p.29):

Fora de qualquer dúvida: a literatura é antes de mais nada um produto artísti-
co, destinado a agradar e a comover; mas como se pode imaginar uma árvore sem 
raízes, ou como pode a qualidade dos seus frutos não depender das características 
do solo, da natureza do clima e das condições ambientais.

São essas relações-possíveis que nos interessa mostrar e problematizar para 
compor a figura do autor como um polígrafo. E, assim, as grafamos – relações-
possíveis – como forma de defini-las como pontos de contato entre uma e outra 
prática desempenhada pelo polígrafo. Ainda como o sabemos, Adolfo Caminha 
também posicionou-se contra a prática da chibata como castigo aplicado em 
marinheiros; esse posicionamento, segundo conta Sânzio de Azevedo (1999, 
p.22), um dos seus biógrafos, criou um certo desconforto entre os membros 
da Marinha imperial, sobretudo porque Adolfo Caminha ensaiara escrever, 
em 1885, um manifesto contrário ao castigo, com a adesão de alguns de seus 
colegas de farda, manifesto esse que

seria publicado em um grande jornal, a Gazeta de Notícias. Entretanto, a 
idéia não se concretizou porque o Diretor da Escola, tendo sido avisado a tempo, 
mandou chamar o aluno rebelde e aplicou-lhe uma repreensão. O caso chegou a 
repercutir ente alunos e oficiais, falando-se em expulsão, o que afinal terminou 
não ocorrendo.

Ainda segundo Sânzio de Azevedo, Adolfo Caminha voltou ao tema do 
castigo da chibata em 1887, porém não mais com manifestos ou textos di-
retamente reivindicativos. Ele o fizera transformado o vivido em literatura: 
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“Dois anos depois, ele faria publicar, na Gazeta de Notícias, um conto em que 
havia a clara condenação do castigo da chibata” (ibidem). Infelizmente, não 
conseguimos encontrar nos microfilmes da Gazeta de Notícias, existentes na 
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, esse conto citado.

A referência ao castigo da chibata, no entanto, foi feita também em seu 
romance Bom-Crioulo, de 1895, portanto dez anos após aquele primeiro posi-
cionamento, uma vez que parte considerável do romance se passa em ambiente 
de marinha ou no que o narrador chamou de “pequeno mundo flutuante” 
(Caminha, 1999b, p.14) no qual a ordem devia ser mantida mesmo que fosse 
à custa do castigo da chibata como o afirmava a personagem guardião Agosti-
nho: “– Navio de guerra sem chibata é pior que escuna mercante...” (ibidem, 
p.15). Há nesse ponto uma relação entre o texto reivindicativo e a ficção. Se 
Adolfo Caminha não o pôde fazer nas páginas do jornal, uma vez que ainda 
estava submetido à hierarquia e à disciplina militares, ele o fez nas páginas de 
seu romance, escrito quando já estava fora da Marinha.

Foram, porém, as personagens Herculano, esse acusado de masturbar-se no 
navio, Sant’Ana, que denunciara aquele, e com quem brigara, e Bom-Crioulo, 
o protagonista do romance, acusado de indisciplina, que receberam o castigo da 
chibata, como podemos constatar na leitura do trecho que citamos a seguir:

Vinte e cinco..., ordenou o comandante.
– Tira a camisa? Quis logo saber Agostinho radiante, cheio de satisfação, ver-

gando o junco para experimentar-lhe a flexibilidade.
– Não, não: com a camisa...
E solto agora os machos, triste e resignado, Herculano sentiu sobre o dorso a 

força brutal do primeiro golpe, enquanto uma voz cantava, sonoramente e arras-
tada:

– Uma!... e sucessivamente: duas!... três!... vinte e cinco!
Herculano já não suportava. Torcia-se todo no bico dos pés, erguendo os braços 

e encolhendo as pernas, cortado de dores agudíssimas que se espalhavam por todo 
o corpo, té pelo rosto, como se lhe rasgassem as carnes. A cada golpe escapava-lhe 
um gemido surdo e trêmulo que ninguém ouvia senão ele próprio no desespero 
de sua dor.

Toda a gente assistia aquilo sem pesar, com a fria indiferença de múmias.
– Corja! Regougou o comandante brandindo a luva. Não se compenetram 

de seus deveres, não respeitam a autoridade! Hei de ensiná-los: ou aprendem ou 
racho-os! (ibidem, p.16)
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Vemos que nessa cena todos os recursos são usados para dar ao leitor o 
conhecimento do que era o castigo da chibata: os sons cantados da voz que 
anunciava uma chibatada após a outra, o modo de descrever o corpo. Enfim, 
tudo parece colaborar para o mais puro descritivismo, o que de fato marca o 
tom de denúncia pretendido. Mas essa não é a única cena em que o castigo foi 
representado. No caso da personagem Sant’Ana repetem-se os mesmo recursos, 
então, vejamos a cena em que o castigado foi Amaro, o Bom-Crioulo. Justamen-
te a cena em que essa personagem aparece pela primeira vez no romance:

A chibata não lhe fazia mossa; tinha costas de ferro para resistir como um 
Hércules ao pulso do guardião Agostinho. Já nem se lembrava do número das 
vezes que apanhara de chibata...

– Uma! Cantou a mesma voz. – Duas!... três!...
Bom crioulo tinha despido a camisa de algodão, e, nu da cintura pra cima, 

numa riquíssima exibição de músculo, os seios muito salientes, as espáduas negras 
reluzentes, um sulco profundo e liso de alto a baixo no dorso, nem sequer gemia, 
como se estivesse a receber o mais leve dos castigos.

Entretanto já iam cinqüenta chibatadas! Ninguém lhe ouvira um gemido, nem 
percebera uma contorção, um gesto qualquer de dor. Viam-se unicamente naquele 
costão negro as marcas do junco, umas sobre as outras, entrecruzando-se como uma 
grande teia de aranha, roxas e latejantes, cortando a pele em todos os sentidos.

De repente, porém, Bom-Crioulo teve um estremecimento e soergueu um 
braço: a chibata vibrava em cheio sobre os rins, empolgando o baixo-ventre. Fora 
um golpe medonho, arremessado com uma força extraordinária.

Por sua vez Agostinho estremeceu, mas estremeceu de gozo ao ver, afinal, 
triunfar a rijeza do seu pulso.

Marinheiros e oficiais, num silêncio concentrado, alongavam o olhar, cheios 
de interesse, a cada golpe.

– Cento e cinqüenta! (Caminha, 1999b, p.20)

Nessa cena, os recursos se intensificam para dotar o protagonista de algumas 
características do herói: a força, a compleição física, a coragem, a capacidade de 
superar a dor. Em oposição ao protagonista está a reação passiva dos membros 
da marinha, todos eles admirados que Amaro suportasse tantas chibatadas. O 
castigo estava então colocado em cena. A Marinha imperial, como já dissemos, 
não recebera bem o romance e não somente em razão do castigo, mas também 
pelo fato de que a narrativa estava centrada na relação amorosa e sexual de dois 
homens, dois marinheiros: Amaro, o já dito Bom-Crioulo, e Aleixo, o grumete. 



adolfo CaMInHa 145

Para um grupamento onde a chibata era o “único meio de se fazer marinheiro” 
(ibidem, p.15) denunciar o castigo era ir contra a maré da disciplina. Para um 
grupamento em que a masturbação em bordo era crime, o que pensar então 
do relacionamento amoroso e sexual entre dois homens?

Adolfo Caminha ainda voltaria ao assunto do castigo da chibata. Em 1890, 
ele teve publicado nas páginas do jornal O Norte, de Fortaleza, o seu No país 
dos ianques, cuja publicação em livro deu-se em 1894. Nesse livro, em que 
escreveu suas memórias da viagem que fizera aos Estados Unidos em 1886 a 
bordo do cruzador Almirante Barroso para participar da Exposição das Três 
Américas, Adolfo Caminha (1979, p.129-30) opinou a respeito do castigo, que 
considerava “bárbaro”, “revoltante” e “infamante”:

A guarnição do Almirante Barroso, disciplinada e obediente como todas as que 
serviam sob as ordens do comandante Saldanha, primava pelo asseio, pela ordem, 
pela destreza e pela atividade. Não se lhe pode fazer maior elogio. Cada marinheiro 
era como uma máquina pronta sempre ao menor impulso.

A chibata era nesse tempo, como ainda hoje, o terror das guarnições da armada.
Sempre manifestei-me contra esse bárbaro castigo que avilta e corrompe em vez 

de corrigir. Um castigo de chibata é a coisa mais revoltante que já tenho visto, mor-
mente quando é mandado aplicar por autoridade desumana, sem noções do legítimo 
direito que a cada homem assiste, quem quer que ele seja, soldado ou pariá.

O meu primeiro passo ao deixar a Escola e envergar a farda de guarda-marinha 
foi publicar um protesto contra essa pena infamante, e fi-lo desassombradamente, 
convicto mesmo de que sobre mim ia cair a odiosidade de meus superiores em 
geral apologistas da chibata.

A primeira vez que minha posição oficial obrigou-me a assistir [sic] um desses 
castigos, tive ímpetos de bradar com toda a força dos pulmões contra semelhante 
atentado à natureza humana.

Quem já assistiu a uma dessas pavorosas cenas do eito, magistralmente descritas 
por Júlio Ribeiro na sua obra A Carne, pode fazer idéia do que seja o castigo da chibata.

Despir-se a meio corpo um pobre homem, um servidor da pátria, pés e mãos 
algemados, muita vez depois de três dias de solitária a pão e água, e descarregar-lhe 
sobre a espinha, sobre as espáduas, sobre o peito, sobre o ventre, na cara mesmo, 
em todo o corpo cinqüenta, cem, duzentas chibatadas, em presença de todos os seus 
companheiros, me parece indigno duma geração que se preza, de uma sociedade de 
homens civilizados, de cidadão, de cavalheiros que ostentam triunfalmente galões 
dourados na farda – na farda que significa a nobreza, a coragem, o patriotismo e 
a honra duma nação.
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Revoltei-me contra semelhante barbaridade inquisitorial, como quem tem 
consciência de quem está praticando uma ação justa e honrosa. Doía-me por um 
lado pertencer a uma classe nobre por tantos títulos, é certo, mas em cujo seio era 
permitido a chibata e, o que é mais, o seu abuso.

A esse tempo a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicava semanalmente 
um boletim literário no louvável intuito de estimular os incipientes das letras. Ofe-
recia-se-me oportunidade para um conto marítimo, cujo assunto fosse a chibata.

Escusado é dizer que o meu artigo provocou o despeito dos culpados indire-
tamente feridos no seu amor-próprio. Embora! Fiquei satisfeito, como se tivesse 
sacudido para longe um fardo pesadíssimo; e, é preciso dizer, não hesitei em 
declarar-me autor do conto que vinha firmado por meu nome, então desconhecido 
na armada.

Alguns de meus companheiros taxaram-me de imprudente e “indiscreto”. 
Outros levaram seus conselhos até a minha inexperiência de adolescente indisci-
plinado.

Todo o mundo julgou-se com direito a censurar meu procedimento: “que roupa 
suja deixa-se ficar em casa; que chibata era um castigo imprescindível” e outros 
arrazoados sofrivelmente banais.

Meu consolo é que dentre aqueles que preconizavam os efeitos prodigiosos da 
chibata noutros tempos, muito concorreram em demasia para a sua extinção.

Dei parabéns à pátria e à humanidade.

Devemos atentar aqui para o fato de que é possível estabelecer uma re-
lação entre essa fala publicada originalmente em 1890, uma vez que, assim 
como afirmamos, No país dos ianques foi publicado primeiramente em jornal, 
e o romance Bom-Crioulo, de 1895. Em ambas as cenas há não somente um 
posicionamento claro contra o castigo da chibata, como há também o mesmo 
apelo aos recursos utilizados na ficção. Assim, se estabelece mais uma relação 
entre os fazeres de Adolfo Caminha o que nos serve de fundamento para a sua 
conceituação como polígrafo.

Esse, porém, não foi o único posicionamento “contra a maré” que Adolfo 
Caminha tomou enquanto foi marinheiro. Na mesma Escola, mais precisa-
mente em junho de 1885, ele se insurgira contra ninguém menos do que o 
imperador D. Pedro II. Foi na ocasião da morte de Victor Hugo como relatou 
Sânzio de Azevedo (1999, p.22):

Ainda como aluno da Escola de Marinha, em junho de 1885 – e não 1884, 
como 
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registraram Sabóia Ribeiro e Lúcia Miguel-Pereira –, numa sessão solene em 
homenagem a Victor Hugo, falecido um mês antes, Adolfo Caminha, represen-
tando a Fênix Literária, faz um discurso na Escola, na presença dos colegas, de 
pessoas da sociedade carioca, do Diretor, Almirante Fortunato Foster Vidal, e até 
do Imperador D. Pedro II. É então que, ao lamentar o desaparecimento do grande 
poeta e romancista francês, exclama, a certa altura: “Ah, não poder ele assistir à 
nossa marcha triunfal para a Abolição e a República!”

Também No país dos ianques não faltaram exemplos do antimonarquis-
mo de Caminha, como exemplificamos em duas situações, o que reforça a 
sua participação no movimento republicano. A primeira situação deu-se 
ao tratar do embarque, no Almirante Barroso, de D. Augusto, neto do 
imperador; na segunda ao tratar do próprio imperador Pedro II. Vejamos 
na sequência:

Pela manhã de 27 [de fevereiro] o Barroso sulcava as águas do Lamarrão, lento 
e majestoso, crivado de olhares. O povo saudava-o do cais da Lingüeta. Espalhou-
se logo que o príncipe D. Augusto, neto do imperador, vinha a bordo, e toda a 
gente correu a recebê-lo com essa avidez instintiva das massas populares. O povo 
pernambucano, tradicionalmente inimigo dos imperadores, lembrava-se do tempo 
em que o Sr. Pedro de Alcântara dava-se ao luxo de visitar o Norte.

Mais tarde, ao desembarcar a turma de guarda-marinhas, de que fazia parte o 
príncipe, subiu de ponto a curiosidade pública.

– Oh! o príncipe! – Que é dele? – É um ruivo? – É aquele barbado?
O pobre moço viu-se em apuros, e mudava de cores, e fazia-se escarlate, e 

vociferava contra a plebe, ocultando-se entre os colegas, desapontado. Um preto 
velho teve a lembrança de ajoelhar-se aos pés de S. A. e suplicar-lhe uma esmola. 
Aconteceu, porém, que errou o alvo e foi direto a um outro rapaz, louro e rubro, 
como o príncipe, que se apressou em desfazer o engano.

O imperial senhor achava-se ridículo no meio de toda aquela multidão servil 
e anônima que o acompanhava, “como se visse nele uma animal selvagem...” 
(Caminha, 1979, p.118-19)

Não falta nessa fala de Adolfo Caminha o tom de ironia. É notável o fato 
dele não referir-se a Pedro II como imperador, mas como Sr. Pedro de Alcân-
tara, ou seja, usando o nome civil do monarca, uma vez que, em 1890, data 
da publicação em jornal de No país dos ianques, o imperador já fora deposto. 
Vejamos então a segunda situação:
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Por diversas vezes a academia de direito, pelo órgão de seus representantes, 
exorara a piedade imperial, mas o imperador nunca estendeu o seu magnânimo 
olhar de piedade até os cárceres senão em certos dias de gala natalícia para indultar 
os escolhidos da política dominante. (ibidem, p.119-20)

Abolição e República: essas foram as lutas que mobilizaram os homens 
de letras brasileiros naquele final do século XIX. As páginas da literatura do 
período estão cheias de referências a elas. Adolfo Caminha, já instalado o go-
verno provisório republicano no Ceará, foi convidado pelos membros do Clube 
Republicano Cearense a discursar em comemoração ao feito que depusera a 
monarquia e instaurara o novo regime. Mas, essas eram as lutas política de 
homens de letras no reinado de D. Pedro II. Era a luta contra a situação política 
instituída em um território regulamentado por leis nacionais, por decretos e 
partidos políticos, por fronteiras demarcadas a partir de conquistas e acordos. A 
República das Letras institui-se de outro modo. Talvez ela tenha sido o primeiro 
lugar virtual laico, uma vez que ela existe a partir de uma rede de relações que 
se estabeleceu para além da fronteiras nacionais, ainda que, sobretudo no caso 
brasileiro, tenha muito se ocupado do tema da nacionalidade.

No território da República das Letras, que também tinha suas relações 
com o território da política institucional e partidária, pois, como afirmamos 
antes, muitos dos homens de letras também foram homens de política, havia 
uma preocupação a mais. Essa preocupação exigia dos homens de letras a par-
ticipação deles numa nova luta: a luta pelos direitos autorais. Nesse sentido, 
a República das Letras exigia de seus cidadãos um posicionamento político, 
que se expressava em manifestações escritas e orais, fossem elas publicadas 
em artigos nos jornais, em debates entre os homens de letras e os homens de 
política ou nos livros de ficção. É sobre essa luta e o posicionamento de Adolfo 
Caminha que trataremos também neste capítulo. Trata-se de outro movimento 
da atuação do político.

O minotauro versus os abnegados

Como dissemos anteriormente, era preciso demarcar no espaço da Repúbli-
ca das Letras as manifestações favoráveis aos direitos do autor. Acostumados 
a lidar com as palavras, os homens de letras passaram também a se preocupar 
com os números. Não faltaram meios de tornar pública essa preocupação, sendo 
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a própria literatura um deles. As manifestações também ganharam as páginas 
dos jornais, dos textos de crítica literária, das falas públicas, dos movimentos e 
das tribunas. Era preciso demarcar também no discurso as partes envolvidas. 
Era preciso citá-las, trazer-lhes à cena, mostrá-las, dar-lhes um corpo, um 
rosto, representá-las onde a linguagem assim o exigia.

Adolfo Caminha foi um dos primeiros a manifestar-se a respeito. É essa sua 
manifestação que identificamos como política, que aqui não se confunde com a 
política partidária, a qual ele mesmo se mostrou contrário ou pouco interessado, 
como podemos constatar em suas críticas à intervenção dos partidos políticos 
no jornalismo noticioso ou literário no final do século XIX. A política é aqui 
entendida como a exposição pública da fala de um sujeito representando um 
grupo, o que não significa que houvesse unanimidade em relação ao seu nome. 
O grupo que consideramos que ele representava era o dos homens de letras de 
seu tempo, notadamente aqueles que passaram a se interessar por garantir os 
rendimentos financeiros advindos com o trabalho intelectual.

Em um dos artigos intitulados “Cartas literárias”, publicados na Gazeta 
de Notícias do Rio de Janeiro, Adolfo Caminha manifestou-se publicamente 
a esse respeito. Em seguida, os artigos foram reunidos em livros com o mesmo 
título: Cartas literárias. No artigo intitulado “Editores” há como que duas 
personagens que se destacam em relação ao tema dos direitos do autor, como 
podemos constatar com as citações seguintes. A primeira citação diz respeito 
ao editor: “É preciso ter sofrido ao menos uma vez a pressão esmagadora dessa 
espécie de minotauro da Arte para se calcularem os efeitos de sua influência. 
Mil vezes a obscuridade, o isolamento inglório, a inação literária!” (Caminha, 
1999a, p.122). A segunda citação trata dos autores:

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... (ibidem, p.17)

Assim, nesta parte do presente capítulo, privilegiamos a relação entre 
Adolfo Caminha e os editores de sua época. Para tanto, consideramos as suas 
definições do que seria o papel dos editores, o que em última instância significa 
também a possibilidade de desenvolvimento da literatura, uma vez que aos 
editores cabia a publicação dos textos ou a transformação destes em livros. 
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Por serem os editores sujeitos nem sempre considerados como participantes 
da constituição direta da literatura, passamos à leitura da opinião de alguns 
historiadores a respeito deles.

Os editores segundo os historiadores

Pierre Bourdieu classificou os editores como “personagens intermediárias 
entre o artístico e o econômico”. Porém, nessa classificação não estão apenas 
os editores. Esse espaço intermediário é bastante extenso para ter diversos 
ocupantes, não se resumindo, na concepção de Bourdieu, apenas ao mundo do 
impresso, mas estende-se para a pintura, o teatro, os órgãos do Estado e seus 
agentes encarregados de mediar a relação desse com os artistas e, entre eles, os 
escritores. Vejamos o que diz Bourdieu (1996, p.86-7):

É o caso de todas essas personagens intermediárias entre o artístico e o econômico 
que são os editores, os diretores de galeria ou os diretores de teatro, sem falar dos 
funcionários encarregados do exercício do mecenato do Estado, com os quais os 
escritores e os artistas mantêm com freqüência (há exceções como o editor Char-
pentier) uma relação de enorme violência larvada e às vezes declarada. Testemunha 
isso o que Flaubert, que teve ele próprio muitas discussões com seu editor, Lévy, 
escreve a Ernest Feydeau, que prepara uma biografia de Théophile Gauthier: “Faça 
sentir bem que ele foi explorado e tiranizado por todos os jornais em que escreveu; 
Girardin, Turgan e Dalloz foram carrascos para o nosso pobre velho, que choramos 
[...]. Um homem de gênio, um poeta que não tem rendas e que não é de nenhum 
partido dado, é forçado, para viver, a escrever jornais; ora, aí está o que lhe aconteceu. 
Na minha opinião está aí o sentido no qual você deve fazer seu estudo”.

Essa citação de Bourdieu é importante por dois motivos: o primeiro, por 
localizar os editores, mesmo que na condição de intermediários, no campo 
literário, ampliando, assim, a quantidade e a qualidade dos sujeitos que dele 
participam, o que implica a escrita de uma crítica literária e da própria história 
da literatura a partir de novos sujeitos, novas práticas e novos objetos, que, 
efetivamente sempre estiveram presentes, mas ausentes do ponto de vista das 
abordagens teórica, crítica e historiográfica, desses campos do conhecimento 
literário. O segundo motivo é que, nessa citação, ele pôs em cena um editor que 
será considerado por Adolfo Caminha como um exemplo, uma necessidade para 
o Brasil e para os autores brasileiros daquele período: Georges Charpentier.
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Robert Darnton (1990, p.132-45), ao analisar a Société Typographique 
de Neuchâtel (STN), também classificou os editores como intermediários, 
mais precisamente como “os intermediários esquecidos da literatura”,  pois 
considerou o fato de que os editores não aparecem nas histórias das literaturas 
nacionais ou ainda em histórias mais específicas da literatura, como as história 
de um gênero ou de um período literário. Nas histórias das literaturas nacionais, 
nada sabemos sobre eles, no entanto sabemos que eles existem, mas existem, 
supostamente, bem distantes dos autores e dos textos. Porém, os editores são 
sujeitos fundamentais na literatura escrita, uma vez que ela se expressa por 
meio de textos impressos em livros, que, por sua vez, dependem, fundamen-
talmente, do sujeito editor para serem publicados.

Assim, chegamos à compreensão de Roger Chartier (1999b, p.45) a respeito 
dos editores. Segundo ele, para considerar que os editores tenham de fato re-
levância na história da literatura é preciso partir do seguinte princípio: “Para 
‘erigir-se como autor’, escrever não é suficiente; é preciso mais, fazer circular 
as suas obras entre o público, por meio da impressão”,  sendo a impressão 
uma atividade que não pertence historicamente ao autor, mas ao editor e aos 
operários ligados à atividade da impressão de livros e impressos, daí decorre 
a sua importância.

Roger Chartier é claro ao afirmar a respeito do papel dos editores na cul-
tura escrita e na distinção do trabalho desses e dos autores: “Os autores não 
escrevem livros: não, eles escrevem textos que se tornam objetos escritos, 
manuscritos, gravados, impressos, e, hoje, informatizados” (ibidem, p.17). 
Assim, a figura do editor se mostra importante para o nosso estudo, pois na 
larga série de mediadores ele é um dos que mais ativamente interfere no texto, 
sobretudo porque lhe dá um formato que recebemos e reconhecemos como um 
objeto de importante valor cultural: o livro. A esse respeito afirmaram Cavallo 
& Chartier (1998, v.1, p.9):

Contra a representação, elaborada pela própria literatura e retomada pela mais 
quantitativa das histórias do livro, segundo a qual o texto existe em si mesmo, 
separado de qualquer materialidade, devemos lembrar que não existe texto fora 
do suporte que permite sua leitura (ou da escuta), fora da circunstância na qual é 
lido (ou ouvido). Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que se tornam 
objetos escritos – manuscritos, gravados, impressos e, hoje, informatizados – manejados 
de diferentes formas por leitores de carne e osso cujas maneiras de ler variam de acordo 
com as épocas, os lugares, os ambientes. (grifo nosso)
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A análise do campo literário a partir de intermediações entre os sujeitos 
que dele fazem parte não é uma necessidade somente dos dias atuais, quando 
mais e mais as fronteiras entre um fazer e outro estão ficando borradas. Esse 
caminho pareceu-nos uma necessidade para a renovação dos estudos literários. 
A esse respeito afirmou o já citado Darnton (1990, p.132): “O historiador 
de hoje precisa trabalhar com uma concepção mais ampla de literatura, que 
leve em conta os homens e as mulheres em todas as atividades que tenham 
contato com as palavras”. E a propósito das operações a serem realizadas pelo 
historiador da literatura que tenha como objetivo um novo olhar e uma nova 
escrita, acrescentou Darnton:

O contato popular com a palavra inclui as mães que cantam versinhos, crianças 
que recitam versos de pular corda, adolescentes que contam piadas sujas e negros 
que trocam insultos rituais (“xingar aos pais”). Os historiadores podem preferir 
deixar essas pessoas para os antropólogos. Mas, mesmo que restrinjam a literatura 
à comunicação por meio da palavra impressa, eles poderiam ampliar a sua concep-
ção, de modo a incluir algumas figuras pouco familiares – trapeiros, fabricantes de 
papel, tipógrafos, carroceiros, livreiros, e até leitores. A literatura livresca faz parte 
de um sistema que produz e distribui livros. Mas a maioria das pessoas que fizeram 
funcionar esse sistema desapareceu da história literária. Os grandes homens expe-
liram os homens médios, os intermediários. Vista da perspectiva dos transmissores 
da obra, a história literária poderia surgir a uma nova luz. (ibidem)

Para Darnton, a história da literatura, seja como forma de organização do 
conhecimento literário ou como disciplina, não pode ser dissociada das práticas 
de leitura, fato já apontado pela Estética da recepção e as teses propostas por Hans 
Robert Jauss. Ao final do seu capítulo sobre os editores, afirmou Darnton:

Para os franceses do século XVIII, a literatura – ou a República das Letras, 
como diriam eles – certamente incluía Voltaire e Rousseau. Mas também incluía 
Pidansant de Mairobert, Moufle d’Angerville e uma legião de outros escritores que 
desapareceram da história literária. Suas obras se alinhavam nas estantes setecentis-
tas ao lado de Candide e O contrato social. Uma lista de sucessos editoriais do Antigo 
Regime teria de incluir O ano 2440, Teresa, a filósofa e inúmeros outros “maus 
livros”. Até que ponto eram ruins? São de leitura muito agradável hoje em dia. E, 
mais importante, ele abrem a possibilidade de reler a história literária. E, se forem 
estudados em ligação com o sistema de produção e difusão da palavra impressa, 
poderão nos levar a repensar nossa idéia sobre a própria literatura. (ibidem)
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Analisando a história da literatura a partir das práticas de leitura, Darnton 
chega a um conceito bastante caro para os estudos literários: o conceito de 
cânone e o seu processo de formação, que se apresenta também ao longo dos 
textos críticos de Adolfo Caminha, pois uma das operações que ele realiza 
em suas Cartas literárias é estabelecer um cânone pessoal e particular no qual 
estão inclusos nomes de autores e títulos de obras praticamente desconhecidos 
do grande público de hoje, ou quando muito são conhecidos por estudiosos e 
historiadores literários especializados em determinados períodos ou temas de 
nossa história literária. A respeito dos nomes e das obras presentes nas histórias 
das literaturas nacionais afirmou Darnton:

Os grandes livros fazem parte de um conjunto canônico de clássicos seleciona-
dos retrospectivamente, ao longo dos anos, pelos profissionais que se encarregaram 
da literatura – isto é, pelos críticos e professores universitários cujos sucessores 
agora desconstroe-na. Esse tipo de literatura talvez nunca tenha sequer existido 
fora da imaginação dos profissionais e seus estudantes. (ibidem)

Em entrevista concedida a Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke (2000, 
p.256), Darnton foi ainda mais claro na sua conceituação a respeito dos edito-
res e do trabalho desses, pelo menos no que diz respeito aos editores ligados à 
publicação da Enciclopédia e à já citada STN:

E se pensarmos nos editores, devemos lembrar que editar é um negócio e que 
é errado supor que os editores publicavam livros em nome da verdade e da beleza. 
Alguns editores, é claro, tinham valores, acreditavam na verdade e na beleza, e 
eram pessoas eminentes. Mas tinham que fazer seu negócio dar lucro, ao contrá-
rio podiam se arruinar. E no século XVIII, em caso de falência, perdia-se tudo: a 
casa, todos os bens e até a liberdade, já que havia prisão por dívida. Era um tipo 
de capitalismo muito bruto e cruel.

Certamente, trata-se, no caso dos editores citados por Darnton, de um 
exemplo específico, no entanto a impressão e a edição de livros não deixaram de 
ser um negócio, tanto para os editores como para os autores, pois, se Darnton 
conceituou como intermediários aqueles sujeitos, ele foi também categórico 
quanto ao seu conceito de autor, no modo que aqui o entendemos e, assim, vol-
tamos ao que o mesmo Darnton chamou de hack-writer. Tratando a propósito 
do que chamou de “um mito do Iluminismo”, isto é, do suposto desinteresse 
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dos philosophes pelo ganho financeiro, além dos ganhos intelectuais e da difusão 
das Luzes, o que nos faz pensar que Voltaire, Diderot, D’Alambert e Rousseau 
vivessem unicamente do alimento do espírito, afirmou Darnton:

Todavia, os intelectuais têm que comer, e, às vezes, os iluministas tinham família 
para sustentar. Não quero denegrir esse empenho genuinamente idealista, pois o 
Iluminismo é a época em que esse animal que chamamos de intelectual surgiu. O 
intelectual como tipo engajado, comprometido com uma causa. O que acontece, 
então, se não tiverem como pagar as contas? Nem todos os philosophes seguiam o 
antigo preceito que lhes recomendava o celibato. Quando eram aristocratas, não 
havia problema porque tinham uma renda garantida: mas Rousseau, por exemplo, 
era filho de um relojoeiro, e Diderot, de um cuteleiro. Não deviam ter se casado, 
mas o fizeram. Se havia, pois, família a sustentar, intelectuais como eles tinham 
que ganhar dinheiro e, para isso, se dispunham a escrever qualquer coisa. Um dos 
assuntos que me fascina é o do hack-writer, o indivíduo que é forçado a escrever 
para sobreviver. O que estou querendo dizer é que, ao lado de idealismo, havia uma 
realidade social e econômica na qual os escritores tinham que viver. (ibidem)

Assim, assumimos em nossa perspectiva de trabalho a figura dos editores, 
sabendo também que além deles outros sujeitos pertencem ao sistema e ao 
campo literários, bem como ao comércio de livros no Brasil, que, se não apare-
cem nas histórias da literatura brasileira, aparecem em textos de crítica, como 
nos textos de Adolfo Caminha, ou estão presentes de algum modo no aspecto 
físico dos livros, isto é, na sua materialidade, sendo eles capistas, tipógrafos, 
diagramadores etc.

Já aqui adiantamos uma prova da relação de Adolfo Caminha com esses 
sujeitos, práticas e objetos considerados intermediários do campo literário, pois 
no jornal O Diário, publicado por ele e Raimundo d’Oliveira e Silva, no ano de 
1892, em Fortaleza, encontramos a seguinte notícia: “Dos Estados Unidos do 
Norte recebemos El Avisador Typographico impresso e publicado pela companhia 
Kellar Smithes y Jordan, de Philadelphia, contendo muitas informações sobre 
a arte typographica, typos novos, prelos, etc.”.1 Essa informação dá-nos a ideia 
de que Adolfo Caminha tinha conhecimento a respeito das condições técnicas 
de produção do livro e de impressos em geral, portanto ele era conhecedor das 
condições de produção dos impressos no final do século XIX no Brasil.

 1	 Cf.	O Diário,	ano	I,	n.59,	Fortaleza,	4	de	agosto	de	1892,	p.2.
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Como afirmamos, na lista das intermediações entre autores e leitores há 
muito mais sujeitos do que imaginamos. Seguimos, então, com exemplos de 
intermediações que marcaram a obra de Adolfo Caminha.

As intermediações

Cada época teve os seus sujeitos intermediários, cada época produziu prá-
ticas de intermediação entre o autor e o leitor, operando, fundamentalmente, 
no texto, ao passá-lo do original para o manuscrito ou para o livro impresso 
que chegaria às mãos dos leitores. No entanto, os autores, muito mais do que 
possamos supor, sempre estiveram a par das práticas intermediárias de edição 
de seus escritos. Na Idade Média, por exemplo, Patrícia Michon (2001, p.27-8), 
analisando uma edição manuscrita de Eustache Deschamps, afirmou a respeito 
do trabalho dos copistas e de sua relação com a edição princeps:

Aussi chaque nouvelle copie s’apparente-t-elle à une nouvelle édition de l’œuvre, 
revue et corrigée, abrégée ou augmentée, selon les opportunités. Et le texte rédigé 
par l’auteur, l’ «édition princeps» en quelque sorte, sombre alors plus ou moins dans 
l’oubli, nul copiste ne se souciait de le rechercher, ni même de le mentionner. Dès lors, 
ne rêvetant aucune importance particulière aux yeux du public et des gens de lettres, ce 
manuscrit originel n’a bénéficié d’aucune protection au fil du temps. Il a pu disparaître 
à un moment indéterminé, être mutilé, jeté, brûlé, sans que son sort attire l’attention 
de quiconque. Il n’est devenu qu’un exemplaire parmi tant d’autres. Et même s’il a 
survécu jusqu’à nos jours, il nous est seulement loisible de constater qu’il est l’une des 
plus anciennes copies de l’œuvre.2

Segundo Patricia Michon, essa situação descrita acima só veio a se modi-
ficar a partir do século XIV, ou seja, só a partir de então os autores buscaram 
maneiras de garantir o futuro de suas obras: 

 2	 “Também	cada	nova	cópia	se	aparenta	a	uma	nova	edição	da	obra,	revista	e	corrigida,	encurtada	
e	aumentada,	segundo	as	oportunidades.	E	o	texto	redigido	pelo	autor,	a	‘edição	princeps’,	em	
tal	sorte,	permanece	mais	ou	menos	no	esquecimento,	nenhum	copista	se	lembrava	de	mencioná-
la.	Neste	momento,	ela	não	tinha	nenhuma	importância	particular	aos	olhos	do	público	e	dos	
letrados,	este	manuscrito	original	não	foi	beneficiado	por	nenhuma	proteção	ao	longo	do	tempo.	
Ele	podia	desaparecer	em	um	momento	indeterminado,	ser	mutilado,	jogado,	queimado,	sem	
que	seu	destino	chamasse	a	atenção	de	quem	quer	que	fosse.	Ele	se	tornou	somente	um	exemplar	
entre	tantos	outros.	E	mesmo	se	ele	sobreviveu	até	os	nossos	dias,	nos	é	permitido	constatar	que	
ele	é	somente	uma	das	antigas	cópias	da	obra”	(Tradução	nossa).
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En fait, c’est seulement à partir du XIVe siècle que nous constatons de réelles 
préocupations chez certains auteurs quant au devenir de leur production littéraire. 
Il n’est pas exclu, assurément, que d’autres, avant eux, aient efféctué ces mêmes 
demarches, tant matérielles qu’intelectuelles, mais nous n’en retrouvons aucune trace. 
(ibidem).3

Muitas vezes, esses sujeitos se fazem presentes por meio de uma linguagem 
do mundo do livro, que também tem os seus códigos. Um exemplo são as 
expressões “Nota do editor”, “Nota do organizador” e “Nota do tradutor”, 
pois elas não contêm somente informações ou explicações destinadas ao leitor, 
mas são verdadeiras falas desses sujeitos que se ligam diretamente aos leitores 
e conformam, ou ao menos tentam conformar, uma orientação de leitura que 
pode ou não ser seguida. Portanto, os sujeitos que supostamente estariam do 
lado de fora do texto, de algum modo, se tornam presentes nele, mesmo que 
essa presença se faça pelas margens, espaço que nos leva a colocá-los numa 
dimensão desprestigiada em relação ao texto, afinal suas falas supostamente só 
constituiriam notas, mas é preciso percebê-las como um texto sobre o texto.

Vale, porém, lembrar também que esses sujeitos interferem diretamente 
na compreensão dos textos e chegam mesmo a interferir na sua constituição, 
afinal, entre os papéis a serem desempenhados, ao editor cabe o de discutir 
formas mais viáveis de escrita tendo em vista que se deseja alcançar um pú-
blico específico, bastando como exemplo as “adaptações” na passagem de um 
suporte ao outro, o que significa também mudar de gênero, de linguagem, de 
discurso. Mas não são somente os editores os intermediários que atuam nas 
obras. Vejamos outros exemplos.

Os herdeiros

Além dos editores, os herdeiros também podem ser arrolados como sujei-
tos pertencentes ao mundo do livro e assim interferir diretamente nos textos 
e até de decidir preservá-los ou não, mesmo contra a vontade do autor como 
o foi, por exemplo, o caso da obra de Franz Kafka. A respeito da atuação dos 

 3	 “Efetivamente,	é	somente	a	partir	do	século	XIV	que	nós	constatamos	reais	preocupações	de	
certos	autores	quanto	ao	futuro	de	sua	produção	literária.	O	que	não	exclui,	seguramente,	que	
outros,	antes	deles,	tenham	efetuado	estas	mesmas	atitudes,	tanto	materiais	quanto	intelectuais,	
mas	nós	não	encontramos	nenhum	traço	delas”	(Tradução	nossa).
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herdeiros na permanência das obras e na constituição dos textos afirmou Annie 
Prassoloff (1994, p.58-9):

Des œuvres terminées ou «toilettées» par des héretiers , on oublie vite qu’elles sont 
des montages (Le Requiem de Mozart, Les Paysans de Balzac, ou Bouvard et Pé-
cuchet) pour prêter à leurs créateurs principaux des intentions ultimes et solennelles qui 
devraient revenir, en bonne justice distrubutive, à Sussmayr, Caroline Commanville, 
Madame Balzac. De tels ajustement donnent peut-être l’occasion de réflechir sur la 
part d’intervention externe qui entame la religion de l’auteur, par des héretiers, mais 
aussi, du vivant de l’auter, de l’editeur, du directeur de collection, qui fréquemment, 
donnent au moins au livre le baptême d’un titre de leur cru, comme l’a montré Jean-
Yves Mollier pour Tocqueville ou Renan.4

Tratando da organização das cartas de Émile Zola, afirmou José-Luiz Diaz 
(2007, p.131):

Mas é também o caso de numerosas cartas do século XIX, século de ouro da 
correspondência e ainda mais da valorização dos autógrafos. Exemplo-tipo, a cor-
respondência de juventude de Zola, cujos manuscritos (roubados!) não puderam 
ser utilizados por seus recentes editores. Ei-los pois obrigados a retomar, sem outro 
recurso, a edição Fasquelle, feita pelos bons cuidados de Madame Alexandrine Zola – 
a com a sua supervisão. E é famosa a costumeira pudicícia das viúvas... Como muito 
rapidamente se evidencia a quem tem o hábito desses objetos naturalmente impuros 
que são as correspondências, o texto de cartas apaixonantes é visivelmente expurgado 
de tudo o que fazia a sua roupagem propriamente epistolar e também provavelmente 
das revelações mais ou menos comprometedoras para os familiares – a família Zola, 
mas também a família Cézanne (o correspondente privilegiado).

No caso específico de Adolfo Caminha há um relato que nos leva ao encontro 
da atuação de seus herdeiros na condução de sua obra e que diz respeito a um 
livro de contos intitulado de Pequenos contos. A fonte dessa informação está em 

 4	 “Das	obras	terminadas	ou	‘retocadas’	pelos	herdeiros,	nos	esquecemos	rápido	que	elas	são	mon-
tagens	(Le	Réquiem	de	Mozart,	Les	Paysans	de	Balzac	ou	Bouvard	et	Pécuchet)	para	emprestar	
a	seus	criadores	principais	as	intenções	últimas	e	solenes	que	deveriam	retornar,	em	boa	justiça	
distributiva,	à	Sussmayr,	Caroline	Commanville,	Madame	Balzac.	Tais	ajustamentos	dão	talvez	a	
ocasião	de	refletir	sobre	a	parte	da	intervenção	externa	que	ataca	a	religião	do	autor,	pelo	herdeiros,	
mas	também,	o	tempo	de	vida	do	autor,	do	editor,	do	diretor	de	coleção,	que	frequentemente,	
dão	ao	livro	o	batismo	de	um	título	de	seu	gosto	como	o	mostrou	Jean-Yves	Mollier	no	caso	de	
Tocqueville	ou	Renan”	(Tradução	nossa).
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Sabóia Ribeiro (1968, p.86), Brito Broca e Sânzio de Azevedo. Sabóia Ribeiro 
tratando de um livro de Caminha, que para ele não chegou nem mesmo a ser 
escrito, afirmou:

Pequenos Contos foi encontrado; nós mesmos folheamos o volume datilografado, 
que a filha do escritor conservava para sua publicação em livro, em 1942. Ao todo, 
quinze contos. Isto foi no escritório de meu saudoso amigo Leão de Vasconcelos, 
com vistas à publicação de um dêles na Vida Literária, que realmente lhe estampou 
o conto Estados d’alma num dos seus números. Posteriormente, os Pequenos Contos 
estiveram nas mãos de Brito Broca, que sôbre eles escreveu um estudinho que está 
em Horas de Leitura, 1957, livro, aliás, composto de artigos publicados na impren-
sa, anteriormente. Ali, Brito Broca confessou ter recebido os contos de Maurício 
Caminha de Lacerda, neto do escritor. Tive, aliás, informação, aí por 1963, 1964, 
de Maurício, que todo o Pequenos Contos se achava, para edição, na Editôra José 
Olímpio, mas pude apurar o absoluto equívoco dessa informação. E é pena.

Vemos por essa citação que os Pequenos contos, de Adolfo Caminha, hoje 
desconhecidos como tal, sofreram a ação dos seus herdeiros, que infelizmente 
não alcançaram meios efetivos de publicá-los. Vemos que na citação, Sabóia 
Ribeiro chegou a falar em um volume datilografado, ou seja, um volume organi-
zado para a publicação. Além da perda dos contos, em tese, perdeu-se também 
alguma introdução que o autor houvesse feito ou algum prefácio, perdendo-se, 
portanto, algumas informações que seriam importantes para a compreensão 
de pelo menos uma parte do conjunto da obra de Adolfo Caminha, ou seja, os 
seus contos que por muitos anos ficaram dispersos em publicações de revistas 
brasileiras especializadas.

Citado que fora por Sabóia Ribeiro, além de nos informar a respeito dos 
ditos contos, Brito Broca deu uma outra informação que consideramos rele-
vante: a de que em um dos contos, intitulado de “Vencido”, que não figura, 
infelizmente, na edição de Contos organizada por Sânzio de Azevedo com os 
contos que conseguiu recolher, tem entre as suas personagens um editor. Antes 
de tratar deste assunto, vejamos o que nos diz Brito Broca (1957b, p.226):

Hoje, graças à gentileza do meu amigo e confrade Maurício Caminha de Lacer-
da, neto do romancista cearense, venho de ler uma dezena de contos inéditos dêste 
último. Todos os estudiosos de história literária bem sabem do interêsse com que 
nos debruçamos sôbre inéditos de escritores cuja posição histórica já está mais ou 
menos definida. A possibilidade de uma revisão crítica, de uma mudança de pers-
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pectiva, é sempre algo de fascinante. E foi com a volúpia da pesquisa, o anseio da 
descoberta que percorri as páginas dactilografadas dêsses contos, alguns dos quais já 
divulgados em revistas há muito tempo, sem se tornarem por isso menos ignorados.

Vemos por essa citação de Broca o quanto a publicação dos contos seria 
importante para o estudo do conjunto da obra de Adolfo Caminha e para a sua 
compreensão como autor. Destacamos também dessa citação o fato de Broca 
falar em uma dezena de contos e Sabóia Ribeiro falar em quinze contos, o que 
pode nos fazer considerar que alguns ter-se-iam perdido, talvez na busca de 
seus herdeiros em fazê-los publicar, pois o mesmo Sabóia Ribeiro informou 
que o volume com os quinze contos que manuseara não estava na Editora José 
Olympio para um possível publicação.

Sânzio de Azevedo (2002, p.10-11) foi ainda mais claro ao tratar do assunto 
e ao referir-se à atuação dos herdeiros de Adolfo Caminha no caso que envolve 
os Pequenos contos:

Quanto ao conto, continuou a cultivá-lo, estampando algumas narrativas na 
imprensa de Fortaleza e do Rio de Janeiro, chegando mesmo a organizar os originais 
de um livro que deveria intitular-se Pequenos contos.

Gastão Penalva, em nota a um trabalho sobre o escritor cearense, arrola quinze 
contos (alguns com dedicatória), ao dizer: “Os Pequenos contos teriam os seguintes 
títulos: Velho testamento, a Ferreira de Araújo; A Mão de mármore, a Artur Azeve-
do; Pesadelo, a Luís Rosa; Minotauro; O exilado, a J. M. Brígido; Flor do vício, A 
última lição, Estados d’alma, No convento, O beijo, Elas, O grumete, a Jovino Aires; 
Joaninha, Amor de fidalgo e Vencido.”

Brito Broca, que teve nas mãos “uma dezena de contos inéditos” de Caminha, 
graças ao único neto do escritor, Maurício Caminha [de] Lacerda, revela que per-
correu “as páginas dactilografadas desses contos, alguns dos quais já divulgados em 
revistas há muito tempo’, mas confessa: ‘embora a leitura não me decepcionasse, 
não consegui descobrir qualquer novidade de monta para a exegese do ficcionista”. 
E lamenta, com razão, não encontrar ‘as datas dos contos, indicações que [...], 
permitindo situá-los cronologicamente na obra de Caminha, poderiam esclarecer 
o desenvolvimento da mesma.

[...]
Sim, porque ao leitor que porventura esteja perguntando onde fora parar os 

originais que estiveram nas mãos de Brito Broca, responderemos que o jornalista 
e contista Maurício Caminha de Lacerda que, ao que tudo indica, pretendia fazer 
editar os contos do avô, morreu sem concretizar esse sonho, e o mais lamentável é 



160 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

que nada parece ter feito para que outrem o fizesse: Daniel Caminha (primo, em 
segundo grau, de Adolfo Caminha) e seu sobrinho, o escritor Edmílson Caminha, 
buscaram, inúmeras vezes, obter com o parente cópias, mas, apesar do desejo ex-
presso em carta a Edmílson, isto nunca foi possível, por motivos que ignoramos.5

Também nessa citação de Sânzio de Azevedo, o vemos falar em quinze con-
tos, em vez de dez somente, chegando mesmo, com base em estudo de Gastão 
Penalva, a citar-lhes os respectivos títulos. Os motivos para que os Pequenos con-
tos não fossem publicados são, como podemos constatar nas diversas citações, 
desconhecidos; no entanto, é clara a interferência dos herdeiros de Caminha.

Um conto perdido chamado “Vencido” ou  

um fantasma literário ou uma fonte fantasma

Antes de passarmos a tratar de outras figuras, que podem com suas ações 
interferir na condução de uma obra, na edição de livros e na produção do 
próprio texto, vejamos o que disse Brito Broca (1957b, p.227-8) a respeito do 
conto “Vencido” e da sua personagem que seria um editor:

Difícil seria colocar sob o bafejo de qualquer tendência alguns contos, que não 
passariam de simples esboços para posterior desenvolvimento. É o que aconteceu 
com “O Grumete”, quadro da vida de bordo em ligeiros traços, e com o “Vencido”, 
que mais se assemelha a um fragmento autobiográfico. Adolfo Caminha nutria um 
ressentimento profundo contra os editôres e nas Cartas Literárias (como na correspon-
dência com Fran Paxeco, em trechos revelados por Maurício Caminha de Lacerda 
numa entrevista ao ‘Jornal de Letras’) atacou-os rudemente. Pretenderia, talvez, 
pintar num conto ou fazer viver num romance essa figura para êle odiosa.

 5	 Acréscimo	nosso.	Vale	destacar	nesta	nota	que	Azevedo	reuniu	nesse	volume	onze	contos,	a	
saber:	“Velho	Testamento”,	“A	mão	de	mármore”,	“Minotauro”,	“O	exilado”,	“A	última	lição”,	
“Estados	d’alma”,	“Pesadelo”,	“No	convento”,	“Elas...”,	“Joaninha”	e	“Amor	de	fidalgo”.	Em	
um	apêndice	desse	mesmo	volume,	Azevedo	reuniu	ainda	duas	versões	daquele	conto	intitulado	
“Minotauro”,	versões	essas	encontradas	pelo	pesquisar	Walter	Toop	na	Biblioteca	Nacional,	no	
Rio	de	Janeiro,	a	primeira	versão	publicada	em	O Album	e	datada	de	julho	de	1893,	a	segunda	
datada	de	27	de	janeiro	de	1894	e	publicada	no	jornal	Gazeta de Notícias.	Em	pesquisa	que	em-
preendemos	também	na	Biblioteca	Nacional	no	Rio	de	Janeiro	encontramos	um	conto	de	Adolfo	
Caminha	publicado	também	na	Gazeta de Notícias,	daquele	Estado,	datado	de	25	de	janeiro	de	
1894,	cujo	título	é	Pagina esquecida,	dedicado	a	Ferreira	de	Araújo,	que	no	volume	intitulado	
Contos	e	organizado	por	Azevedo	consta	com	o	título	de	No convento.
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É o que imaginamos após a leitura do “Vencido”, em que aparece um editor 
declarando ao pobre literato na miséria, que lhe oferece o livro por qualquer preço, a 
decisão inabalável de não editar mais literatura. Essa página não chega, porém, à 
configuração de um conto, motivo porque, como já dissemos, julgamos tratar-se 
antes de ligeira impressão autobiográfica, base, talvez, para uma narrativa mais 
ampla. E lembremos, de passagem, que o editor é um tipo ainda inédito em nossa 
novelística, e mesmo muito pouco explorado no ficcionismo de outras literaturas. 
Recordo-me apenas tê-lo encontrado num dos romances de Thomas Wolfe.

Vemos, portanto, que trazer à tona a presente discussão não nos desviou 
da problematização e análise das figuras aqui implicadas, ou seja, o autor e 
os editores. Infelizmente, “Vencido” não se encontra na edição dos contos 
de Adolfo Caminha, organizada por Sânzio de Azevedo. Para um conto que 
haveria de se perder, talvez não houvesse título mais bem escolhido. Seria o 
caso de dizer que o título selou o seu destino de fonte fantasma. No entanto, 
podemos com essa citação de Brito Broca constatar também o quanto a figura 
dos editores mobilizava a atenção de Adolfo Caminha.

Infelizmente, a ausência desse conto nos impede de maiores discussões 
a respeito, mas os relatos feitos pelo autor de Horas de leitura nos parecem 
importantes, juntamente com os outros relatos feitos por Ribeiro e Azevedo. 
Não podemos afirmar com certeza, mas talvez Broca também esteja certo em 
mostrar que Adolfo Caminha estava prestes a trabalhar um outro elemento 
inovador na literatura brasileira: a inserção do editor como personagem de 
ficção, o que ligaria de modo ainda mais efetivo a crítica de Adolfo Caminha à 
sua ficção, estabelecendo desse modo outras relações-possíveis, uma vez que na 
sua atuação como crítico literário ele já se ocupara dos editores. O que reforça a 
sua atuação como polígrafo e o modo como conceituamos esse sujeito múltiplo.

Assim, podemos afirmar que o ensaio dessa ligação já estivesse mesmo sendo 
feito no texto “Editores”, de Cartas literárias, pois nele são variados os recursos 
ficcionais usados pelo escritor cearense no trabalho de composição da figura 
do editor, como o senhor F ou mesmo do editor Garnier. Devemos lembrar 
também que Adolfo Caminha criou as personagens do editor minotauro e do 
editor sanguessuga como que constituindo um retrato da personagem que ele 
poderia utilizar em um trabalho de ficção.

Mesmo que o conto citado não tenha sido encontrado e publicado, as ci-
tações feitas aqui dão-nos a ideia de que Adolfo Caminha vinha observando 
a figura do editor e procurando com ele compor uma narrativa na qual, certa-
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mente, estaria em discussão a relação dos editores com os autores. Ainda que 
seja uma fonte fantasma, uma vez que dele temos apenas os comentários aqui 
citados, podemos afirmar que se trata de um esgarçamento no tecido da obra, 
o que demonstra que a ideia de conjunto é também formada por “ausências” 
perceptíveis com as quais temos que lidar. O conjunto da obra é feito, portanto, 
de fissuras, faltas, ausências etc.

Os (des)organizadores de edições  

e os (des)caminhos do texto de Caminha

Além dos editores e dos herdeiros, é possível também arrolar os organiza-
dores de edições como aqueles sujeitos que podem interferir na materialidade 
do livro e do texto. O romance A normalista parece ter sido um dos mais muti-
lados em suas edições ao longo de sua história. Sabóia Ribeiro (1967, p.89) já se 
referira a esse fato, chamando A normalista de “Um romance assassinado”.

Para dar exemplo dessa atuação, usamos a quinta edição do romance em 
causa, que traz notas e introdução de M. Cavalcanti Proença. De fato, não 
podemos dizer que a organização é de Proença, mas, além de inúmeras outras 
alterações, a maior delas encontramos nos quarto e quinto capítulos, que foram 
fundidos em um só, resultando em uma diminuição no número total de capí-
tulos, de 15, na edição princeps, para 14. Na edição conforme o texto original, 
o quarto capítulo é composto de 192 parágrafos ou recuos, como preferimos 
nomear. Já o mesmo capítulo da quinta edição é formado de 329 parágrafos ou 
recuos. Além da fusão de capítulos, o organizador suprimiu linhas, acrescentou 
palavras e trechos a fim de dar sentido a (con)fusão que fizera. Vejamos então 
o texto na versão original e o texto mutilado e (con)fundido:

João da Mata parou à beira da calçada afagando a pêra com os dedos magros 
e compridos, nervoso. Quem morreria?, pensava. E, assim que o préstito passou, 
foi andando devagar, cabeça baixa, equilibrando-se.

No outro lado da rua, o Romão, o negro Romão que fazia a limpeza da cidade, 
passava muito bêbado fazendo curvas, de calças arregaçadas até os joelhos, peito à 
mostra, com um desprezo quase sublime por tudo e por todos, gritando numa voz 
forte e aguardentada. – Arre corno!... – Um garoto atirou-lhe uma pedra.

Mas o negro, pendido pra frente, ziguezagueando, tropeçando, encostando-
se às paredes, torto, baixo, o cabelo carapinha sujo de poeira, pardacento, repetia 
instintivamente, alto e bom som, o estribilho que todo o Ceará estava acostumado 
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a ouvi-lhe – Arre corno! – e que repercutia como uma verdade na tristeza calma da 
rua. [FIM DO CAPÍTULO IV]

[INICIO DO CAPÍTULO V]
Um tédio invencível, um desânimo infinito, foi-se apoderando de Maria do Car-

mo a ponto de lhe alterar os hábitos e as feições. Começou a emagrecer, a definhar, 
enfadando-se por dá cá aquela palha, maldizendo-se. Tudo a contrariava agora, 
tinha momentos de completo abandono de si mesma, o mais leve transtorno nos 
seus planos fazia-lhe vontade de chorar, de recolher-se ao seu quarto e desabafar 
consigo mesma, sem que ninguém visse, num choro silencioso. Estava-se tornan-
do insociável como uma freira, tímida e nervosa como uma histérica. Ia à Escola 
para não contrariar os padrinhos, para evitar desconfianças, mas o seu desejo, o 
seu único desejo era viver só, numa espécie de deserto, longe de todo ruído, longe 
daquela gente e daquela casa, num lugar onde ela pudesse ver o Zuza todos os dias 
e dizer-lhe tudo que quisesse, tudo que lhe viesse à cabeça. O ruído que se levan-
tou em torno de seu nome incomodava-a horrivelmente, como o zumbir de uma 
vespa enorme que a perseguisse constantemente. – Que inferno! Todo o mundo 
metia-se com a sua vida, como se fosse uma grande cousa ela casar com o Zuza! 
Era melhor que fossem plantar batatas e não estivessem encafifando-a. Havia de 
casar-se com o Zuza, porque queria, não era da conta de ninguém, seu coração era 
livre como as andorinhas. Oh!...

Mas menina, quem diz o contrário?, perguntava a Campelinho. Eu sempre 
te aconselhei que o melhor partido era aceitar o amor do estudante. (Caminha, 
1998, p.58-9)

Vejamos a versão da quinta edição:

João da Mata parou à beira da calçada afagando a pêra com os dedos magros e 
compridos, nervoso. – Quem morreria? Pensava. – E, assim que o préstito passou, 
foi andando devagar, cabeça baixa, equilibrando-se.

Maria do Carmo aborrecia-se com o que diziam dela com o Zuza! Era melhor 
que fossem plantar batatas e não estivessem encafifando-a. Havia de casar com o 
Zuza, porque queria, não era da conta de ninguém, seu coração era livre como as 
andorinhas. Oh. (Caminha, s. d. (a), p.45)
Vemos pelos trechos citados que ocorreu a supressão de dois longos pará-

grafos na passagem do quarto para o quinto capítulos. O motivo para tal não 
o sabemos. Até o momento tudo o que dissermos são meras hipóteses, uma 
vez que poucos se ocuparam desse fato na história da recepção do romance e 
das suas edições. Suprimiu-se dessa passagem do romance o comportamento 
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irreverente da personagem Romão, de seu palavreado talvez considerado 
como de baixo nível pelos (ou para os) leitores da época. O que sabemos é que 
a supressão foi feita e alterou formalmente o texto. Não pretendemos com esse 
exemplo afirmar que a atuação dos intermediários é sempre negativa. Sabemos 
que a ação de muitos concorreu para estabelecer textos, para tirar obras do 
esquecimento. Diante do que constatamos, parece-nos válido perguntar: a 
quem pertence esse texto modificado? Vale destacar também que essa edição 
faz parte de uma coleção chamada “COLEÇÃO PRESTÍGIO”, formada por 
“Clássicos da literatura portuguesa – romance, poesia, teatro”, como podemos 
ler nas páginas pós-textuais.

Esse fato, a nosso ver, mostra a importância da constituição e do estudo 
de arquivos de autores, pois eles podem contribuir para o estudo prático de 
categorias importantes para os estudos literários e suas áreas específicas como 
a história da literatura, que não leva em conta a atuação desses sujeitos, porém 
eles são mais e mais necessários para uma ressignificação da história da literatura 
como afirmou Darnton (1990, p.132): “O historiador de hoje precisa trabalhar 
com uma concepção mais ampla de literatura, que leve em conta os homens e 
as mulheres em todas as atividades que tenham contato com as palavras”. E 
tratando desses homens e mulheres, Darnton foi ainda mais afirmativo:

O contato popular com a palavra inclui as mães que cantam versinhos, crian-
ças que recitam versos de pular corda, adolescentes que contam piadas sujas e 
negros que trocam insultos rituais (“xingar aos pais”). Os historiadores podem 
preferir deixar essas pessoas para os antropólogos. Mas, mesmo que restrinjam 
a literatura à comunicação por meio da palavra impressa, eles poderiam ampliar 
a sua concepção, de modo a incluir algumas figuras pouco familiares – trapeiros, 
fabricantes de papel, tipógrafos, carroceiros, livreiros, e até leitores. A literatura 
livresca faz parte de um sistema que produz e distribui livros. Mas a maioria das 
pessoas que fizeram funcionar esse sistema desapareceu da história literária. 
Os grandes homens expeliram os homens médios, os intermediários. Vista da 
perspectiva dos transmissores da obra, a história literária poderia surgir a uma 
nova luz. (ibidem, p.132)

Mesmo que tenhamos um texto estabelecido, essas edições podem ser con-
sideradas como um testemunho dos (des)caminhos que as obras seguiram, são 
as marcas de uma história do processo de produção do qual o livro faz parte, 
o que implica ações sobre o texto, ações essas que nem sempre são dominadas 
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pelos autores. Trazer à cena esses sujeitos e suas práticas não nos parece um ato 
que esteja fora do interesse dos estudos literários; afinal, o que se discute aqui, 
em essência, é o modo como o texto, e não somente o seu suporte material, é 
recebido pelos leitores. O que faz que nos perguntemos, por exemplo, a respeito 
das edições de A normalista, pelo menos nas edições seguintes a primeira e até 
os anos 1960, como indicou Sânzio de Azevedo, de quem seria, de fato, o texto 
lido: o de Adolfo Caminha, cujo nome, apesar das interferências, encabeçava 
o livro, ou dos organizadores da edição? Se os estudos literários se resumirem 
tão somente ao estudo do texto pelo texto, desprezando os demais aspectos da 
obra, como então resolver essas questões que propusemos?

Desse modo, o estudioso do texto que levasse em consideração tão somen-
te o texto, estaria estudando o texto de quem: de Adolfo Caminha? ou dos 
organizadores? Se o texto é marcado por essas supressões, a lógica nos leva a 
afirmar, então, que o estudo intrínseco estaria estudando o texto de um sujeito 
que pouco figura nos estudos literários, nas histórias da literatura, ou seja, sem 
dar-se conta desse fato o objetivo final do estudo intrínseco estaria sofrendo um 
engano proposto pela sua própria natureza, pois estava dedicando-se a estudar 
o texto a partir da intervenção de um intermediário e não do seu autor, o que, 
de um certo modo, mas talvez sem dar-se conta do fato em si, antecipasse 
questões que hoje nos preocupam.

Os tradutores e as traições do texto

A normalista não foi o único romance de Adolfo Caminha marcado pelas 
atuações de outros sujeitos que não somente o seu autor. No caso do romance 
Bom-Crioulo, sobretudo no caso de suas traduções, não foi diferente. Os tra-
dutores deram-lhe outros títulos que não o original, como na edição alemã: 
Tropische Nächte [Noites tropicais], o que deslocou para o espaço destaca-
damente exótico dos trópicos a relação dos dois marinheiros, como poderia 
parecer também exótico aos olhos dos leitores alemães o enredo do romance 
envolvendo dois homens, escrito no Brasil no final do século XIX.

Já a tradução francesa recebeu o título de Rue de la Miséricorde [Rua da 
Misericórdia], fato esse que parece deslocar o foco do protagonista para o espaço, 
mas dessa vez para o espaço urbano, a nosso ver mais condizente com a trama, 
valorizando também dois sentimentos presentes no enredo: o amor e o ciúme 
extremo, afinal foi naquela rua da capital carioca onde Bom-Crioulo e Amaro 
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viveram o seu caso de amor, pois era lá que se localizava o pequeno quarto que 
Amaro alugara na pensão de Dona Carolina. Mas foi lá também que se deu o 
fim da trama com a morte violenta do grumete por seu amante.

Esse título da tradução, aliado aos elementos já citados, coloca em cena um 
espaço decadente da cidade do Rio de Janeiro, no século XIX. João do Rio (1997, 
p.57) ao pintar um quadro nada animador dessa artéria urbana afirmou:

A rua da Misericórdia, ao contrário, com as suas hospedarias lôbregas, a misé-
ria, a desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é perpetuamente 
lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos nós, nela passaram os 
vice-reis malandros, os gananciosos, os escravos nus, os senhores em redes; nela 
vicejou a imundice, nela desabotoou a flor da influência jesuítica. Índios batidos, 
negros presos a ferros, domínio ignorante e bestial, o primeiro balbucio da cidade 
foi um grito de misericórdia, foi um estertor, um ai! tremendo atirado aos céus. Dela 
brotou a cidade no antigo esplendor do largo do Paço, dela decorreram, como de 
um corpo que sangra, os becos humildes e os coalhos de sangue, que são as praças, 
ribeirinhas do mar. Mas, soluço de espancado, primeiro esforço de uma porção de 
infelizes, ela continuou pelos séculos afora sempre lamentável, e tão angustiosa e 
franca e verdadeira na sua dor que os patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém 
se lembrou nunca de lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele grito de 
mendiga velha: – Misericórdia!

O espaço que o título da tradução francesa colocou em evidência, portanto, 
é bastante condizente com aquele do romance, mas, de fato, não traduz bem 
o seu título original. A tradução de língua inglesa manteve o título original, 
porém acrescentou-lhe o seguinte subtítulo: The Black Man and the Cabin 
Boy [O negro e o camaroteiro], que por sua vez desloca a atenção do leitor não 
somente para Amaro, o Bom-Crioulo, mas também para Aleixo, o grumete. 
Esse subtítulo em inglês acrescentou, diferentemente dos dois primeiros 
citados, o trabalho como um valor, pois Aleixo é definido por sua profissão, 
enquanto Amaro continua definido por sua raça. O mesmo acontece com a 
tradução em italiano intitulada Il Negro [O negro].

Além dos títulos e subtítulos, as traduções têm sido acrescidas de imagens 
que valorizam a diferença física entre os dois homens e demonstram também 
a tensão em seu relacionamento amoroso, pois Amaro aparece sempre como 
uma sombra por detrás de Aleixo, imagem essa também constante nas edições 
nacionais. Na edição da tradução francesa, a imagem da capa é uma fotogra-



adolfo CaMInHa 167

fia feita por Pierre Fatumbi Verger. Nela destaca-se um corpo masculino de 
torso nu. Uma fotografia idêntica também serve de ilustração para a capa da 
tradução espanhola, que recebeu o título de Buen Criollo, que também não 
traduz a essência do texto, uma vez que em espanhol o vocábulo criollo de-
signa o filho de espanhóis nascido na América. Em nenhuma das edições das 
traduções houve, por exemplo, a inserção, fosse no título, no subtítulo ou nas 
imagens de capa, da personagem Dona Carolina, a Carola Bunda, como que 
evidenciando o triângulo amoroso do romance, ou seja, Carola continua em 
seu papel de personagem secundária.

A respeito da mudança dos títulos desse romance de Caminha afirmou 
Azevedo (1999, p.117): “Aliás, mudar o título original de um livro em tradução 
não é prática muito recente, mas a nosso ver isso desvirtua um pouco o que 
seria a vontade do autor; é como se Thérèse Raquin, de Zola, houvesse tido, 
numa tradução em língua portuguesa, como título, Galeria da Ponte Nova...”. 
De fato, o que acontece com essas mudanças é uma inserção do romance nos 
variados interesses, seja os do editor, do tradutor, bem como também o interesse 
do público que se quer atingir.

No mundo dos livros sempre cabe mais um

Feitas essas observações, que acreditamos serem pertinentes à problemática 
proposta, passamos a destacar outros sujeitos que também se integram ao 
mundo do livro e da sua edição, como trabalhadores ligados a ele, ou seja, como 
personagens, fato também que os insere no texto. Esses sujeitos igualmente 
estão presentes em crônicas, como as de João do Rio em A alma encantadora 
das ruas da qual nos valemos agora para dar exemplo de que sujeitos estamos 
falando. Na crônica “Pequenas profissões”, por exemplo, lemos a respeito dos 
trapeiros: “os trapeiros existem desde que nós possuímos fábricas de papel e 
fábricas de móveis. Os primeiros apanham trapos, todos os trapos encontrados 
na rua, remexem o lixo, arrancam da poeira e do esterco os pedaços de pano, 
que serão em pouco alvo papel...” (Rio, 1997, p.92). Nesse mesmo conjunto de 
crônicas do dândi carioca encontramos referências aos vendedores ambulantes 
de livro, que ele via pejorativamente, assim como os títulos por eles vendidos:

Os vendedores de livro são uma chusma incontável que todas as manhãs se 
espalha pela cidade, entra nas casas comerciais, sobe aos morros, percorre os su-
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búrbios, estaciona nos lugares de movimento. Há alguns anos, esses vendedores 
não passavam de meia dúzia de africanos, empapaçados preguiçosamente como o 
João Brandão na praça do Mercado. Hoje, há de todas as cores, de todos os feitios, 
desde os velhos maníacos aos rapazolas indolentes e aos propagandistas da fé. 
A venda não é franca senão em alguns pontos onde exibem os tabuleiros com as 
edições falsificadas do Melro de Junqueiro e da Noite na taverna. Os outros batem 
a cidade oferecendo as obras. (ibidem, p.136-7)

Como já afirmamos, não temos por objetivo escrever uma história da literatura 
brasileira, ou mesmo um recorte dela, mas retomá-la numa outra perspectiva 
parece-nos capital, afinal, no conjunto do presente estudo, há a preocupação 
constante de rever afirmações, problematizar pensamentos cristalizados, reler 
trechos de obras ficcionais, às vezes capítulos e obras inteiras, bem como obras e 
pensamentos críticos. Rever essas figuras intermediárias esquecidas pela história 
da literatura em detrimento dos grandes autores e das grandes obras é também 
fundamental, pois eles são exemplos claros de como o sistema e o campo literários 
no Brasil do período em causa era frágil ou talvez em formação, uma vez que as 
suas práticas estavam longe de um sistema de excelência, tanto na sua mecani-
zação da produção quanto na profissionalização da sua distribuição.

Se não há o objetivo de escrever uma história da literatura brasileira, há, 
talvez implicitamente, o objetivo de reler a sua memória, o que resulta em 
ressignificar sujeitos e práticas. Se os aspectos apontados por Robert Darnton 
não fossem suficientes para justificar a perspectiva de escrita, análise e proble-
matização do nosso objeto, valemo-nos de afirmações de outros estudiosos, 
como é o caso, por exemplo, de Roger Chartier (1999a, p.61-4), que, ao tratar 
dos editores e da relação desses com os autores e o surgimento da ideia ou da 
invenção dos direitos autorais, afirmou:

Durante muito tempo, a República das letras, esta comunidade na qual os 
autores se associam, trocam correspondência, manuscritos e informações, não 
está habituada à idéia de obter uma remuneração direta em troca do escrito. É 
no século XVIII que as coisas mudam, mas não necessariamente por iniciativa 
dos autores. São os livreiros-editores que, para defender seus privilégios, seja no 
sistema corporativo inglês, seja no sistema estatal francês, inventam a idéia de 
autor-proprietário. O livreiro-editor tem interesse nisso, pois se o autor se torna 
proprietário, o livreiro também se torna, uma vez que o manuscrito lhe fora cedido! 
É este o caminho tortuoso que leva à invenção do direito do autor.
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Vemos por essa citação que a relação entre os livreiros-editores e os autores 
está no cerne do debate a respeito dos direitos autorais. Nela, Chartier não 
nos possibilita somente chegar a essa conclusão, mas dá-nos o seu conceito 
a respeito da República das Letras, “mundo” no qual um dos assuntos mais 
recorrentes, sobretudo após o século XVIII nos países industrializados da Eu-
ropa e nos Estados Unidos, também após a figura de Rousseau, como um dos 
primeiros a viver de sua pena, foi a remuneração do trabalho literário e o que ele 
podia significar na vida diária, particular e suas necessidades mais comezinhas.

É importante também destacar uma afirmação de Robert Darnton (1990, 
p.132): “Tendo se fartado de teoria, os estudiosos da literatura agora se voltam 
para a história”,  ou seja, tendo valorizado em especial os chamados elemen-
tos intrínsecos do texto em detrimento de qualquer contato desses com a sua 
história e com os sujeitos envolvidos no seu processo, é chegada a hora, por 
uma necessidade causada pela falta, muito mais do que pela moda ou emprego 
de um pensamento, de repor a árvore novamente com as raízes na terra, isto 
é, de buscar as relações que qualquer texto tem com o espaço-tempo de sua 
própria produção.

Roger Chartier (1999a, p.67) alerta-nos para o movimento contrário, que 
também surgiu no século XVIII, na tentativa de, como ele mesmo afirmou, 
“desmaterializar a propriedade” autoral: “Durante o século XVIII, todo um 
trabalho foi feito para desmaterializar essa propriedade, para fazer com que 
ela se exercesse não sobre um objeto no qual se encontra um texto, mas sobre 
o próprio texto, definido de maneira abstrata pela unidade e identidade de 
sentimentos que aí se exprimem, do estilo que tem, da singularidade que 
traduz ou transmite”.

Certamente, o desenvolvimento desse processo resultou no fato de que o 
texto literário impresso, sendo visto como mais uma mercadoria pelos editores 
e desejado pelos autores como uma forma de garantir-lhes o sustento, produziu 
nos teóricos e críticos literários um outro modo de perceber e, evidentemente, 
de analisá-los, pois ao mesmo tempo em que autores nas correspondências 
entre seus pares evidenciam o desejo de viver unicamente da sua escrita, os 
críticos desconsideravam esse fato para considerar apenas o texto fora de seu 
suporte físico e material.

Talvez, somente após o formalismo ou o estruturalismo e suas aplicações 
mais radicais, pois nem o primeiro, nem o segundo, pelo menos em tese, deixou 
de estabelecer relações com a história, e com o surgimento dos estudos a res-
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peito da leitura, muito mais do que da escrita, ou dessa associada àquela, é que 
ocorreu uma mudança de paradigmas que passou a analisar o texto não somente 
na sua textualidade, ou como diriam René Wellek e Austin Warren, na sua 
literariedade, para tratar da natureza específica do texto literário, mas também 
na materialidade do seu suporte que é como ele chega às nossas mãos e passa a 
sofrer vários tipos de interferências, como anotações, citações, reinterpretações 
etc. Uma vez que esses sujeitos intermediários foram expostos, vejamos como 
um deles – os editores – estão presentes na obra de Adolfo Caminha.

O Minotauro na mitologia do mundo dos livros

Nesse processo de escrita levamos em consideração os aspectos e os ele-
mentos extrínsecos e intrínsecos, recorrendo à análise de ordens diversas como 
numa concepção dialética do fato que transita entre a diacronia e a sincronia, 
entre a diegese e a hermenêutica. Assim, não podemos desconsiderar o fato 
de que Adolfo Caminha tenha usado, por exemplo, o mito do Minotauro para 
referir-se aos editores. Procuramos em nossa escrita analisar todos os elemen-
tos que se relacionam com esse mito. Desse modo, uma breve análise do mito 
em causa pode nos ajudar a entender o seu uso no texto em questão, valendo, 
portanto, trazer à cena e à recordação a história do filho de Pasífae, mulher do 
rei Minos, com o seu touro, que fora presente do deus Posêidon:

Para provar aos cretenses que gozava do favor dos deuses, Minos pede a Po-
sêidon um sinal. O deus aceita, sob a condição de que o touro que ele fará surgir 
do mar lhe seja oferecido em sacrifício. Mas o animal é tão belo que Minos decide 
não sacrificá-lo. Furioso, Posêidon resolve vingar-se, inspirando à rainha Pasífae 
um louco amor pelo touro branco. Morrendo de vontade de unir-se ao animal, a 
rainha pede ajuda ao engenhoso ateniense Dédalo, então refugiado na corte de 
Minos. O talentoso escultor fabrica uma vaca de madeira e couro onde a rainha 
se esconde, e o touro branco, confundido pelas aparências, se une a ela. Dessas 
estranhas núpcias nasce o Minotauro (também chamado Astérion ou Astérios) cuja 
parte superior do corpo é de touro e a inferior de homem. Furioso e envergonhado, 
Minos ordena que Dédalo construa uma espécie de palácio-prisão para encerrar o 
monstro: o labirinto. Todos os anos (um grande ano, correspondente a nove anos), 
eram dados em pasto ao Minotauro sete rapazes e sete moças, que Minos impusera 
como tributo aos atenienses. Certo dia, Teseu se propõe a fazer parte do grupo dos 
rapazes; com a ajuda do fio que Ariadne lhe envia, ele chega até o touro, mata-o e 
sai vitorioso do labirinto. (Peyrone, 2000, p.645)
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Há muitas interpretações a respeito desse ser mitológico. No seu estudo 
destacam-se geralmente alguns aspectos, como o labirinto, que era a morada 
do monstro, o sacrifício das sete moças e dos sete rapazes. Como exemplo da 
abordagem psicanalítica do mito destacamos a seguinte citação:

Esse monstro simboliza um estado psíquico, a dominação perversa de Minos. 
Mas esse monstro é o filho de Pasífae: isto quer dizer que Pasífae está também 
na origem da perversidade de Minos; ela simboliza um amor culpado, um desejo 
injusto, uma dominação indevida, o erro, recalcados e ocultados no inconsciente do 
labirinto. Os sacrifícios consentidos ao monstro são mentiras e subterfúgios para 
apascentá-lo; mas também novas faltas que se acumulam. O fio de Ariadne, que 
permite a Teseu retornar à luz, representa o auxílio espiritual necessário para vencer 
o monstro. O mito do Minotauro simboliza em seu conjunto o combate espiritual 
contra o recalque. Mas esse combate não pode ser vitorioso a não ser graças às armas 
da luz: segundo uma lenda, não foi apenas com seu rolo de fios que Ariadne permitiu 
a Teseu voltar das profundezas do labirinto, onde ele havia abatido o Minotauro 
com golpes de punhal, mas graças à sua coroa luminosa, com a qual ela iluminou 
as voltas escuras do palácio. (Chevallier & Geerbrant, 1991, p.611)

Nessa leitura psicanalítica alguns aspectos chamam a nossa atenção: a 
dominação, os sacrifícios, o sentimento de injustiça e, consequentemente, o 
recalque, sendo esse atribuído ao inconsciente, representado na história das 
interpretações do mito pelo labirinto. Mas um outro aspecto é também rele-
vante: a luz ou as armas da luz, que de certo modo serão também atribuídas ao 
trabalho dos intelectuais, sobretudo àqueles motivados pela ideias iluministas 
do século XVIII. Porém, uma leitura do mito do Minotauro ao longo da história 
da literatura do Ocidente remete-nos ao século XIX e traça paralelos com as 
questões que são aqui trabalhadas no cerne das relações entre autores, obras, 
editores e demais sujeitos do mundo dos livros. A esse respeito, lemos:

Nos séculos XIX e XX não foi ainda possível ao Minotauro deixar de lado sua 
figura de monstro. Ele é sobretudo lembrado pelo fato de comer carne humana. Na 
França costuma-se freqüentemente convocá-lo como espantalho nas discussões 
políticas: para A. Mettement ele é a metáfora do recrutamento imperial; para J. 
Simon, representa a devassidão a que se entregam os maus operários; e para A. 
Barbier, a sociedade industrial que os devora; na pena conjunta de Barthélémy 
e Méry, ele se chama Villèle; na boca de um personagem de T. Gauthier, é Ro-
bespierre...; com Souvarine, no século XX, ele renascerá em Stalin. (Peyrone, 
2000, p.647)
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O Minotauro e os obreiros são um exemplo claro de sujeitos que participa-
vam de frentes antagônicas na defesa de interesses referentes à edição de livros. 
De um lado, estão representados os editores, do outro, os autores. Assim como 
nos pareceu importante trazer à cena o mito grego, pareceu-nos importante 
também recorrer à analise do campo semântico, como exercício de uma prática 
cara ao estudo da análise de textos, no qual as duas personagens – minotauro 
e obreiros – foram inseridos por Adolfo Caminha. Vemos que o minotauro 
participa de um campo semântico negativo, o que faz crescer a significação 
de sua figura como monstro. A ele estão ligadas palavras como sofrimento, 
pressão, opressão, que se traduzem em ações, segundo Adolfo Caminha, 
contra os autores, o que resulta em um campo semântico muito próximo ao 
da escravidão: dor, abandono, desalento, indiferença etc. O que não poderia 
dar como resultado outra coisa que não fosse o embate entre as partes; no caso, 
os editores e os autores.

Antes de continuarmos, parece-nos válido destacar que a figura do Mino-
tauro é o título de um dos contos escritos por Adolfo Caminha. Destacamos 
também que esse mesmo conto intitulado com o nome do monstro teve duas 
outras versões, mas em todos os casos ele serviu para metaforizar uma situação 
de adultério; portanto, ao longo da formação do conjunto da obra ficcional e 
crítica do escritor cearense esta figura mitológica sempre teve um valor consi-
derado social e culturalmente como negativo: a traição.

Voltemos agora à discussão anterior. Logo no primeiro parágrafo do texto 
“Editores”, Adolfo Caminha anuncia o embate existente, segundo ele, entre 
o minotauro e os obreiros. Na citação que segue destacamos os vocábulos em 
itálico como aqueles que compõem o campo semântico referente aos escritores 
e em negrito os vocábulos referentes aos editores:

Incontestavelmente uma das causas que muito influem no ânimo de nossos 
escritores, obrigando-os ao recolhimento, à vida obscura de autores inéditos, a uma 
espécie de ascetismo literário duas vezes prejudicial, roubando-lhes o estímulo e 
amesquinhando-lhes o talento, é o monopólio, a ganância, a desenfreada am-
bição do elemento editor. Não há por aí quem desconheça que o escritor brasileiro, 
na maioria dos casos, vive tristemente de um mísero emprego público, sem recursos de 
outra espécie, ocultando-se da sociedade para não ser visto com seus trajos de boêmio 
à força, macambúzio, chorando suas necessidades, alimentando-se mal, contraindo 
favores, enquanto não lhe chega o minguado subsídio com que vai pagar aos agiotas 
que o socorrem durante o mês. (Caminha, 1999a, p.119)
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Os destaques feitos nos fazem problematizar os vocábulos obra e ofício 
como participantes dos campos semânticos do trabalho, do poder e da religião, 
pois há nos vocábulos que destacamos em itálico e negrito um forte relação com 
os primeiros, afinal, o que Adolfo Caminha discute são questões referentes ao 
trabalho, especificamente ao trabalho dos autores, bem como a sua exploração, 
segundo ele, pelo elemento editor. Vejamos então o quadro que segue:

Escritores Editores

Recolhimento
Vida obscura
Ascetismo
Vida triste
Mísero emprego público
Falta de recurso
Trajes de boêmio à força
Macambúzio
Necessitado

Monopólio
Ganância
Ambição desenfreada

Percebemos que os obreiros da inteligência ou os abnegados da Arte são des-
critos como vítimas; aliás, desde o início do texto é esse o perfil traçado por Adolfo 
Caminha para aqueles escritores preocupados com o seu trabalho, aos quais ele 
opôs um outro tipo de personagem6 existente, segundo ele, no sistema literário:

 
Não falemos, por Deus, na praga tremenda de poetas e borradores, que nos amea-

çam quase quotidianamente, como um verdadeiro castigo do céu: ingênuos até o liris-
mo pulha e serôdio, eles surgem aos magotes e desaparecem com a mesma facilidade, 
sem deixar o mais leve traço de sua passagem vertiginosa. (Caminha, 1999a, p.18)

 6	 Vale	destacar	que	Adolfo	Caminha,	em	seus	textos	críticos,	faz	uso	de	alguns	recursos	próprios	
dos	textos	ficcionais,	entre	ele	destaca-se	a	criação	e	utilização	constante	de	personagens	ou	
de	metáforas	que	resumem	alguns	comportamentos,	situações	ou	personalidades	da	sua	época.	
Nesse	sentido,	podem-se	citar,	além	dos	abnegados,	dos	obreiros,	do	minotauro	e	dos	borradores,	
a	“mísera	viúva,	perpetuamente	em	crepe”,	metáfora	com	a	qual	Adolfo	Caminha	representa	
a	situação	miserável	em	que	se	encontrava	a	literatura	nacional.	Para	os	borradores	ele	usaria	
ainda	uma	outra	personagem:	“a	malandrice	audaciosa	e	irreverente”.	Na	nossa	compreensão,	
esse	recurso	se	apresenta	como	uma	das	características	que	marcam	a	crítica	de	Adolfo	Caminha	
como	um	exemplo	da	chamada	crítica	dos	escritores	ou	crítica	dos	autores,	fato	que	também	evi-
dencia	o	funcionamento	de	um	sistema	literário	interno,	uma	vez	que	as	experiências	do	escritor	
contribuem	com	o	crítico	na	análise	dos	textos	como	também	na	análise	da	conjuntura	social	na	
qual	Adolfo	Caminha	vivia,	não	sendo	diferente	com	as	questões	que	envolviam	a	literatura	e	o	
trabalho	dos	escritores.	Em	sua	obra,	crítica	literária,	ficção	e	jornalismo	se	unem,	tanto	no	modo	
de	operar	a	linguagem	específica	a	cada	uma	dessas	modalidades	de	escrita	como	na	elaboração	
de	uma	reflexão	geral	da	qual	os	elementos	intrínsecos	e	extrínsecos,	no	caso,	sobretudo,	dos	
textos	literários	ficcionais,	não	estão	desassociados.
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Também nesse caso, o campo semântico em que a personagem está 
inserida reforça o seu caráter pejorativo: praga, ameaça, castigo. Campo se-
mântico não diferente, por exemplo, daquele utilizado pela religião e, nesse 
caso, pelo texto bíblico em diversos episódios, destacadamente no Velho 
Testamento, no qual o episódio das sete pragas contra o faraó do Egito é um 
dos exemplos de sua utilização. Trata-se também de elementos representados 
pelo coletivo: os borradores, que aparecem aos magotes, ou seja, em grupo, 
aos montes, em bandos desordenados, carregados de significações negativas 
e que se contrapõem aos obreiros, aos abnegados, que apesar de também 
estarem representados pelo coletivo têm as suas ações significadas por vo-
cábulos positivos como arte, belo, verdade, eterno, abnegação, doação. Por 
essas personagens o confronto entre autores e editores está posto nos textos 
críticos de Adolfo Caminha.

Vê-se por essa citação a respeito dos borradores que Adolfo Caminha fazia 
distinção entre os autores comprometidos com a literatura-Arte, valorizando o 
esforço realizado e a preocupação com o trabalho literário, apesar das dificulda-
des de ordem prática como a remuneração do trabalho do escritor. O que estava 
em jogo era o papel do autor como criador, o seu significado no sistema literário 
e o significado desse no sistema econômico. Esses questionamentos a respeito 
do autor como criador e da arte como criação irão se intensificar ao longo de todo 
o século XX, pois à medida que a indústria cultural avançou, o autor passou a 
ser compreendido muito mais como um produtor e a arte como um produto.

Martine Reid (2002, p.73), tratando da liberdade do artista ante a indústria 
cultural, no caso específico da obra de George Sand, afirmou:

Face à l’industrie, il s’agit aussi de faire valoir une certaine indépendence, vécue 
d’ailleurs comme une nécessité existencielle: «je deviens monomane à l’endroit de 
conserver ma liberté d’esprit, écrit- elle à Hetzel, [...] il faut se donner toutes les aises 
intelectuelles si l’on veut rester un peu d’artiste.

La liberté qu’elle revendique haut et fort vise en réalité le cœur de son activité 
littéraire, celle de la création.

Tratando da cultura de massa no século XX, e nessa abordando o papel 
do autor criador, Edgar Morin (1977, p.29) apontou para o seguinte fato: “O 
‘criador’, isto é, o autor, criador da substância e da forma de sua obra, emergiu 
tardiamente na história da cultura: é o artista do século XIX. Ele se afirma pre-
cisamente no momento em que começa a era industrial. Tende a se desagregar 
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com a introdução das técnicas industriais na cultura. A criação tende a se tornar 
produção” (grifo nosso).

Além do papel do autor como criador, está em jogo também o papel da 
escrita, pois, como afirmou Octávio Ianni (2001, p.9): “A história da cultura do 
mundo moderno é principalmente a que está escrita”. Nesse sentido, parece-
nos correto retomar alguns questionamentos feitos anteriormente a respeito 
do valor do trabalho do escritor: qual o valor do trabalho de quem realiza a 
escrita? Paralelo a essa pergunta, podemos questionar o mesmo a respeito do 
trabalho de quem mediava e possibilitava que a escrita alcançasse o leitor – o 
editor: qual o valor do trabalho de edição de uma obra de arte literária? Qual 
deve ser a margem de lucro do editor ou da casa editora?

Essas parecem ser perguntas que permeiam a atividade do escritor e a sua re-
lação com os editores, uma vez que elas resultam na criação de mecanismos legais 
que tentam regulamentar, por exemplo, os chamados direitos do autor, guardan-
do, talvez, o valor da escrita e a escrita como um valor na sociedade contemporâ-
nea, para utilizar aqui a polifonia da palavra valor que vai da moral ao mercado.

O sentido de incerteza da guarda dos direitos autorais é percebido, sobretu-
do, na escrita de textos literários ficcionais, uma vez que a arte de um modo geral 
e a literatura em particular, sobretudo aquela de caráter considerado aurático, 
vem interessando cada vez menos ao mercado e à indústria cultural ou interes-
sando somente como um modo de renovar o comércio e a indústria ao contem-
plar o desejo de algumas parcelas do público receptor no mercado planificado 
do qual a arte faz parte e a literatura está inserida. O mercado tem pretensões 
de contemplar todos os desejos, o que significa não perder nenhuma moeda.

Os autores e suas preocupações

Já na citação retirada do texto “Editores”, encontra-se um exemplo de 
preocupações das mais comezinhas, o que revela a dimensão humana dos 
autores. De um modo geral, independentemente da atividade que exerçam, 
todos têm necessidades em comum. Adolfo Caminha mostrou-se preocupado 
com a vestimenta, a alimentação, o crédito e a sua aparência, uma vez que ela 
se mostra indispensável para a sua circulação na sociedade, o que significa 
dizer também a circulação de sua obra, pois estar presente era a condição de 
não ser esquecido, de se fazer lembrar como escritor. As poucas imagens que 
restaram de Caminha demonstram esse fato. Mostrando-se bem vestido, seja 
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em foto sozinho, como aquela publicada em A Mala da Europa, de Portugal, 
em 1896, seja com seus companheiros da Padaria Espiritual, Caminha sabia 
o valor da apresentação do homem de letras.

Esse tipo de preocupação encontra-se representado em seu romance A nor-
malista na construção da personagem José Pereira, o redator da Província:

Que diabo! um sujeito inteligente, com ares de fidalgo avarento, redator 
de um jornal, sempre trazendo a mesmíssima sobrecasaca! E o chapéu? Sem-
pre o mesmo também, um triste chapéu de feltro com manchas oleosas! Oh! 
a respeitável sociedade cearense exigia primeiro que tudo decência no trajar, 
aquilo assim, aquela sobrecasaca sórdida escadalizava-a como se escandaliza 
uma donzela diante de uma estátua nua. Pois o Sr. José Pereira não podia, sem 
grandes sacrifícios, comprar um fato novo? Então, que diabo! Não aparecesse 
entre pessoas de certa ordem, ficasse em casa, fosse mais modesto. Sim, porque 
todo homem de talento, na opinião da sociedade cearense, deve acompanhar a 
moda em todas as suas nuances, em todos os seus requintes, deve ter sempre 
uma casaca à última moda, uma calça à última moda e um chapéu à última moda, 
conforme os figurinos, para os “momentos solenes”; deve ser enfim um sujeito 
“correto” na acepção mais lata da palavra.

O Sr. José Pereira sabia dar um laço na gravata, lá isto sabia, e também não 
ignorava como se calça uma luva, mas (e isto é que preocupava a sociedade cearense) 
o Sr. José Pereira quer fosse a um baile de primeira ordem, quer fosse a uma festa 
inaugural, quer fosse ao teatro, levava sempre, invariavelmente, a mesma sobreca-
saca surrada e o mesmo chapéu ruço! Um homem de talento sem gosto é o que não 
se admite. A sociedade cearense, porém, ignorava que o Sr. José Pereira era casado, 
tinha filhos e ganhava apenas o essencial para o seu sustento e o da família, cento e 
cinqüenta mil-réis por mês, uma ninharia. (Caminha, 1998, p.71, grifos nossos)

Vemos a insistência do narrador em deixar clara a preocupação da “sociedade 
cearense”, que ele transformou em uma espécie de personagem. A repetição cons-
tante de termos e expressões como “à última moda” denota o sentido de denúncia 
e ironia com que representou o meio à sua volta. O recurso da repetição parece 
demonstrar a afirmação de uma ideia vigente na sociedade, que também era pre-
ciso criticar. Mas pôs em cena também um fato com o qual os homens de letras 
tinham que lidar, pois era preciso viver e conviver com seus pares. A respeito das 
roupas no mundo dos homens públicos afirmou Richard Sennett (1988, p.211):

Um homem poderia ou não poderia ser aquilo que suas roupas proclamavam, 
mas a proclamação era clara. Através de convenção, a ansiedade a respeito de com 
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quem se está falando era menos do que na situação vitoriana, onde se fazia necessário 
um processo de decodificação. A lógica de investigação se faz necessária como um 
meio de fazer contato que poderia ou não germinar atrás da fachada da aparência. 
Se, no entanto, a pessoa não conhecesse as regras que governavam as aparências 
particulares, se não soubesse “ler” um nó de gravata ou a existência de uma echarpe 
usada sobre o coque, ele jamais teria a certeza das deduções que fizesse sobre quem 
ele estaria encontrando nas ruas. A atenção compulsiva ao detalhe, a ansiedade diante 
dos fatos que outrora chegaram a se tornar obsessivos para nós, de tantas maneiras, 
originou-se desta ansiedade a respeito do que simbolizam as aparências.

No número 2 do jornal O Pão, da Padaria Espiritual, de 17 de julho de 
1892, lemos um artigo inusitado e que bem exemplifica essas preocupações. 
Chamou-se o artigo de “As calças”. Vejamos:

Parece incrivel, mas é verdade e verdade dura de roer: No dia da distribuição 
do 1o. numero d’O Pão um gatuno, aproveitando-se da confusão que reinava na 
Padaria, passou os gadanhos num par de calças do nosso collega Satyro Alegrete, 
um magnifico par de calças de cheviotte, que, por sinal inda não estavam pagas!

Em que paiz estamos nós? Pois rouba-se assim a um pobre rapaz que está em 
vespera de ser pai de familia o unico par de calças decentes que elle possuia?!

Que diz a isto a policia?
O Alegrête, que era tão alegre, como seu nome o indica, anda numa tristeza 

que nos inspira cuidados...
O pobre rapaz ha oito dias não vai a casa da pequena, que já mandou-lhe o 

seguinte bilhete: Mando-li disê que estou muito triste porque você não quê mais vim 
aqui. Sua criada – M.

Imaginem como é desesperada a situação do nosso collega.
Para onde vamos com tanto descalabro? Será crivel que fique impune o selerado 

que a estas horas anda talvez fazendo figura nos chinfrins do Oiteiro, emquanto a 
victima chora a sua desgraça, mettido numas tristes calças pardas?

Nós não podemos ficar inerte diante deste escandalo e dirigimos ao governo este 
ultimatum: Ou consigna-se no orçamento verba para o Alegrête comprar umas 
claças novas ou declaramo-nos em franca e decidida oposição.

Oh! tempora! Oh! mores!

Podemos perceber que o artigo é bem-humorado e um tanto exagerado 
quanto à situação de Sátiro Alegrete, pseudônimo de Sabino Batista. No en-
tanto, não deixa de ser, talvez por isso mesmo, um bom exemplo do quanto 
os autores e homens de letras tinham preocupações as mais diversas, com as 
quais o ganho financeiro tinha relação.
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Esses meios de divulgação da obra, com o uso da presença do autor em 
recitais, conferências, saraus literomusicais, agremiações e sociedades literárias 
eram bem comuns no século XIX. No século XX, esses meios de publicidade 
da obra literária não deixaram de ser usuais; eles encontram outros modelos, 
formas ou formatos mais condizentes com o público atual. É assim que temos 
as conversas com os autores, as aparições em programas de televisão, as feiras 
e festas do livro, as rodas de leitura, as falas em diversos espaços onde é pos-
sível divulgar a obra, sejam os ditos espaços reais ou os ditos espaços virtuais, 
sobretudo com o uso da internet.

A indústria cultural não deixou de fazer uso desses meios; ao contrário, ela 
os intensificou, pois como afirmou Dieter Wellershoff (1970, p.44-8), tratando 
do que chama de “déformation professionelle”, ou o que considerou como um 
tipo de ameaça ao autor:

A outra consiste em não lhe permitir ser só escritor, obrigando-o a prestar 
provas em auditórios e perante microfones e câmeras de televisão como leitor de 
seus próprios textos, auto-interprete e membro de debates literários. Tal como a 
utilização dos direitos secundários na rádio, televisão e cinema, se tornou cada vez 
mais importante para a editora, também a importância deste segundo mercado para 
o escritor que nele se vê obrigado a interpretar a sua obra por meios acústicos e 
ópticos. Este mercado não é apenas a fonte duma parcela considerável dos proveitos 
do escritor mas, também e cada vez mais, o lugar onde ele se torna conhecido e 
onde tem de impor os seus livros com a sua presença.

Essa, no entanto, não é somente uma prática existente com a consolidação 
da indústria cultural como a entendemos hoje. Se atualmente alguns escritores 
se tornaram verdadeiras estrelas, como os artistas do cinema e da televisão, o 
que faz que sejam lidos, mas consumidos não somente em suas obras, como 
também em sua intimidade por um público ávido em saber de sua vida priva-
da, de seus amores, do interior de sua casa, do modo como produziu tal e qual 
personagem, qual o seu processo de escrita, quem seria a personagem X do 
romance Y, quem teria inspirado determinada passagem de um conto, todas 
essas perguntas bem recorrentes nas conversas com autores, se isso acontece, 
independentemente da escala em que se realize, dar-se, então, a retomada de 
um fenômeno típico do século XVII: o interesse pela biografia nos seus mais 
diversos recortes, porém todos permeados pelo interesse na vida do “ser de 
carne e não no ser de papel”, como o descreveu Jean-Claude Bonnet (1985, 
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p.260): “Quant à l’être de chair (et non de papier) qui écrit, il ne cessera jamais 
d’entretenir une curiosité fétichiste qui touche au plus secret de la littérature et de 
l’écriture dans son vertige énigmatique”.7

A seu modo, essa prática já estava presente no iluminismo, quando os ho-
mens de letras saíram da esfera privada para ocupar espaços na esfera pública, 
como podemos constatar no texto de Jean-Claude Bonnet:

Paradoxalement, l’image publique de l’homme de lettres qui se répand alors 
a un caractère très privé, tant l’o pinion est habitée par un fantasme fétichiste et 
n’accepte de donner ses suffrages qu’à travers des formes célébratives qui satifont 
une demande générale de présence et qui sont autant de rites d’authentication. Les 
contemporains cèdent à une pente émotive et réclament d’abord des témoignages et un 
dévoilement domestique. Aussi, le genre de l’éloge abandonnant les anciens canons de 
l’exemplarité pour ceux du pittoresque montre l’homme dans l’homme célèbre, selon 
un scénario d eplus en plus biographique qui prétend accéder aux coulisses, pour y 
surprendre les identités. [...] Le grand homme est entouré d’une rumeur qui répand 
des anecdotes sur ses moindres faits et gestes, répercutés par les correspondances 
privées ou publiques et la presse. Une imagerie plate le donne progressivement à voir 
à partir du stéréotype de l’éloge et de pièces tréâtrales médiocres, de protraits et de 
buste vulgarisés par l’estampe, et, après sa mort, d’objets pieux et de reliques: voici 
le bon La Fontaine, le bon Fénelon, le bon Montesquieu. (ibidem, p.261)8

A mesma opinião sobre a utilização da imagem do homem de letras, do 
homem de gênio ou do autor, encontramos no texto de Jean-Benoît Puech 
(1985, p.280):

 7	 “Quanto	ao	ser	de	carne	(e	não	o	de	papel)	que	escreve,	ele	não	cessará	jamais	de	entreter	uma	
curiosidade	fetichista	que	toca	no	mais	secreto	da	literatura	e	da	escritura	em	sua	vertigem	enig-
mática”	(Tradução	nossa).

 8	 “Paradoxalmente,	a	imagem	pública	do	homem	de	letras	que	se	exprime	em	um	caráter	muito	
privado,	a	opinião	é	habitada	por	um	fantasma	fetichista	e	só	aceita	dar	seus	sufrágios	através	
das	formas	celebrativas	que	satisfazem	uma	demanda	social	geral	da	presença	e	que	são	também	
ritos	de	autentificação.	Os	contemporâneos	cedem	a	uma	inclinação	emotiva	e	reclamam	de	início	
testemunhas	e	uma	revelação	doméstica.	Assim,	o	gênero	do	elogio	abandonando	os	antigos	ca-
nhões	da	exemplaridade	por	aqueles	da	pitoresca	amostra	do	homem	no	homem	celebre,	segundo	
um	cenário	mais	e	mais	biográfico	que	pretende	fazer	chegar	nos	segredos	para	surpreender	
as	identidades.	[...]	O	grande	homem	é	rodeado	de	um	rumor	que	produz	anedotas	sobre	seus	
mínimos	feitos	e	gestos,	repercutidos	pelos	correspondentes	privados	ou	públicos	e	a	imprensa.	
Uma	fabricação	de	imagens	planas	o	dão	progressivamente	a	ver	e	a	partir	do	estereótipo	do	
elogio	e	de	peças	teatrais	medíocres,	de	retratos	e	de	bustos	vulgarizados	por	estampas,	e,	após	
sua	morte,	de	objetos	piedosos	e	de	relíquias:	eis	aqui	o	bom	La	Fontaine,	o	bom	Fénelon,	o	bom	
Montesquieu”	(Tradução	nossa).
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L’auteur moderne est né ao XVIII siècle, quand le champ littéraire, qui s’est ins-
titutionnalisé depuis la moitié de XVIIe, s’autonomise irréversiblement. La demande 
du public est plus importante; le marché se libère; les resaux de sociabilité, cercles de 
savants et salons mondains, où se mêlent les élites bourgeoises et eristicratiques, sont 
plus ouverts et plus actifs. Les lumières disputent à l’Église le monopole su symboli-
que; les saints des hagiographies traditionelles sont remplacés par les héros laïques; 
l’homme de genie est promu «genie» en personne et l’individu devient le lieu vénéré de 
la singularité. «En 1780, deux ans après la mort de Voltaire et de Rousseau, alors que 
Diderot et d’Alembert sont encore vivants, l’expression «homme de lettres» a pris un 
sens moderme, celui d’un état dans la société, celui d’un métier.Mais c’est au XIXe 
siècle que l’ «auteur» atteint sa maturité. Le «mythe du poète» (Abastado) et la «perso-
nalisation de l’ecrivain» (Lejeune) attisent la curiosité biographique, préparée par la 
publication des écrits fictivement ou réelement intimes. La critique fait de l’auteur une 
notion non plus seuleument juridique ou morale, mais littéraire: il devient le principe 
de l’explication esthétique des œuvres. Simultanément prolifèrent deux types de textes 
biographiques, les temoignages ou souverains et les biographies hétérodiégétiques, 
auxquels il faut ajouter les portraits, souvent narrativisés. Les retranscriptions auto-
nomes des conversation sont rares, mais les reportages vont se développer à la fin du 
siècle dans la presse populaire. Bientôt, l’image et la vie de l’auteur deviendront des 
moyens de promouvoir son livre. Même si certains prétendent préserver l’autonomie de 
l’œuvre et veulent aider l’auteur à ne devoir sa gloire qu’à sa littérature, de nos jours 
la plupart des éditeurs préfèrent le servir au public, et c’est celui dont on n’a jamais 
vu le visage ni entendu la voix dans les media qui fait exception.9

 9 “O autor moderno nasceu no século XVIII, quando o campo literário, que se institucionalizou desde a 
metade do século XVII, se autonomiza irreversivelmente. A demanda do público é mais importante, o 
mercado se libera, as redes de sociabilidade, círculos de sábios e salões mundanos, onde se misturam as 
elites burguesas e aristocráticas, são mais abertos e mais ativos. As Luzes disputam com a Igreja o mo-
nopólio do simbólico; os santos das hagiografias tradicionais são trocados pelos heróis laicos; o homem 
de gênio é promovido a ‘gênio’ em pessoa e o individuo se torna o lugar venerado da singularidade. ‘Em 
1780, dois anos após a morte de Voltaire e de Rousseau, uma vez que Diderot e d’Alembert ainda estão 
vivos,a expressão ‘homem de letras’ tomou um sentido moderno, o de um estado na sociedade, o de 
um ofício. Mas é no século XIX que o autor atinge a sua maioridade. O ‘mito do poeta’ (Abastado) e 
a ‘personalização do escritor’ (Lejeune) atiçam a curiosidade biográfica preparada pela publicação dos 
escritos ficticiamente ou realmente íntimos. A crítica faz do autor uma noção não mais somente jurídica 
ou moral, mas literária: ele se torna o princípio da explicação estética das obras. Simultaneamente pro-
liferam dois tipos de textos biográficos, os testemunhos ou lembranças e as biografias heterodiegéticas, 
as quais é preciso acrescentar os retratos, somente narrativizados. As retranscrições autônomas das 
conversações são raras, mas as reportagens vão se desenvolver no fim do século na imprensa popular. 
Em pouco tempo, a imagem e a vida do autor se tornaram os meios de promover seu livro. Mesmo se 
alguém pretende preservar a autonomia da obra e querem ajudar o autor a dever sua glória somente a 
sua literatura, nos nossos dias a maior parte dos editores preferem servi-lo ao público, e este é aquele 
que jamais se viu o rosto nem escutou a voz nas mídias que fazem a exceção” (Tradução nossa).
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Recentemente, Habermas (2006, p.5) foi ainda mais crítico no que diz 
respeito à sedução do intelectual pelos meios de comunicação de massa como 
a internet e a televisão e o seu namoro com a celebridade, palavra que se tornou 
cada vez mais esvaziada da significação profunda que carregava:

Não se diga que esse traço não cai como uma luva na vaidade patológica dos in-
telectuais; alguns se deixaram corromper pelo convite do meio à auto-representação, 
prejudicando assim a sua fama, pois o bom nome de um intelectual, se é que ele 
existe, não se baseia em primeiro lugar na celebridade ou notoriedade, mas em uma 
reputação, que o intelectual deve ter adquirido entre seus pares de profissão, seja 
como escritor ou como físico (de qualquer modo, em alguma especialidade), antes 
de poder fazer um uso público desse saber ou dessa reputação.

Ao intervir num debate com argumentos, ele precisa de dirigir a um público 
não de assistentes ou espectadores, mas de oradores e destinatários potenciais, 
capazes de discutir uns com outros. Para expressar isso à maneira de um “dealti-
po” – segundo o sentido de Max Weber –, importa aqui a troca de razões, e não o 
enfeixamento encenado de olhares.

No caso de Adolfo Caminha, se os chamados borradores mostravam-se 
como concorrentes no mercado, oferecendo sua obra por qualquer preço ou 
preço algum, apenas pelo simples prazer de vê-las editadas, foi mesmo nos 
editores que ele encontrou o maior obstáculo, concentrando nesses também o 
maior entrave para assegurar os direitos do autor, como afirma: “Porque edito-
res há que não se contentam em baratear o trabalho intelectual: julgam-se uma 
entidade superior e têm o jeitinho impagável de franzir a testa aos homens de 
espírito, encarando-os com orgulho de nababo do alto de sua independência” 
(Caminha, 1999a, p.122).

Não seria por acaso que ele os chamou de minotauros, essa mistura de 
animal e homem, uma fera difícil, porém não impossível de enfrentar com 
o objetivo de assegurar o valor da escrita, e sobretudo da escrita literária fic-
cional. Adolfo Caminha, portanto, resumiu na metáfora do minotauro o seu 
pensamento a respeito dos editores, como o fez também com os abnegados e 
os borradores. Na sua opinião, a atividade da escrita ficcional e a do trabalho 
intelectual estavam permeadas por valores que não eram somente os monetá-
rios, mas ele assumiu, abertamente, a preocupação com esses.

Na opinião de Caminha, justamente porque o trabalho intelectual é a sua 
maior preocupação e ocupação, é que o seu produtor devia ser decentemente 
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remunerado e não somente compensado com a edição da obra produzida, 
quando muito recebendo em pagamento alguns exemplares:

Quando o poeta ou romancista pertence à espécie Felippe Dubois, e não se 
incomoda muito com essa questão de brio ou dignidade literária, menos mal: tanto 
lhe faz que o editor lhe ofereça um conto de réis ou um níquel por sua obra; viverá 
do mesmo modo alegre, feliz, cachimbando a sua indiferença pelos cafés, pela rua 
do Ouvidor, pelo jornalismo. Todo o seu interesse é que o livro seja publicado. 
(Caminha, 1998, p.119)

A essa atitude, ele opõe uma preocupação sincera com o trabalho intelectual 
e uma postura do escritor frente ao tratamento dispensado, segundo ele, em 
sua época, pelos editores: “Entretanto, se ao contrário disso, o escritor preza a 
sua individualidade, o seu caráter, o seu amor-próprio, nada mais triste, nada 
mais ridículo que essa esmola dada misericordiosamente em paga do trabalho 
intelectual” (ibidem, p.120). Vê-se, claramente, que as opiniões de Adolfo Ca-
minha estão permeadas de valores morais – brio, dignidade, individualidade, 
caráter, amor próprio – que, certamente, são repassados para a sua compreensão 
de arte. Na opinião dele, os valores morais, intelectuais e financeiros são faces 
da mesma moeda: o trabalho intelectual realizado com esmero, o que dá origem 
a uma arte singular, dignificada moral, estética e financeiramente. Guardando 
a singularidade, a partir dos valores apontados, o escritor demonstrou livrar-se 
da semelhança ou do trabalho despreocupadamente realizado com o objetivo 
de figurar no campo literário tendo a obra publicada como único retorno.

Há na sua crítica a preocupação e defesa intransigente dos valores éticos 
da atividade do escritor, mas há também, com a mesma veemência, a defesa 
dos valores financeiros, demonstrando, assim, que Adolfo Caminha (1999a, 
p.123) via na sua atividade intelectual uma atividade profissional, ou seja, a 
defesa do pagamento daquele que trabalha, daquele que opera a escrita como 
um valor, valor que corresponde, no mundo do trabalho livre, a um valor fi-
nanceiro, transformado em dinheiro, possibilitando a vida em condições mais 
satisfatórias, pois ele chegou mesmo a afirmar: “Quem não trabalha não tem 
direito à vida”. E, assim, Caminha se fez um político das letras.

Adolfo Caminha identifica nos editores os grandes vilões de um sistema 
que, para ele, visava mais do que o lucro financeiro: a exploração do trabalho 
que considerava sublime, uma espécie de escravidão intelectual que só propor-
cionava bem-estar para um, exatamente aquele que não produzia o texto, que 
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não elaborava com arte a palavra. Para um intelectual do final século XIX que 
se opôs à escravidão e aderiu à causa da República parece-nos incompreensível 
que ele aceitasse tal fato em sua atividade literária. Assim, o problema para 
assegurar os direitos do autor era, para Adolfo Caminha, o editor, o minotauro, 
que também poderia ser compreendido como o sujeito que possui escravos 
para a manutenção da sua riqueza.

Talvez, esse modo de compreender o que acontecia fosse simplista, uma 
vez que esse não era um problema unicamente brasileiro, mas era efetivo, 
ou seja, produziu não somente uma reflexão a respeito do problema como 
também possibilitou que esta reflexão fizesse parte de um dos livros que ele, 
ironicamente, entregou ao editor para ser publicado, exatamente as suas Car-
tas literárias. Vale lembrar que o texto “Editores” foi publicado duas vezes: a 
primeira no jornal Gazeta de Notícias, a segunda no volume Cartas literárias. 
Além da boa repercussão da primeira edição do texto, na segunda o objetivo 
de alcançar algum lucro financeiro não se deu. O que ficou de mais lucrativo 
mesmo parece ser o fato de Adolfo Caminha trazer à cena algumas questões 
que até então pareciam fazer parte somente da vida privada dos autores. Essa 
imagem pejorativa do homem de negócios ou dos homens que lidam com fi-
nanças, sejam elas de origem privada, sejam de origem estatal, é uma constante 
na literatura, mas à sua época não era tão comum.

O autor-político e os editores

A face negativa dos editores atravessa os séculos

No capítulo “O escritor e a máquina editorial”, de Osman Lins, podemos 
encontrar uma crítica semelhante, além, é claro, de citações diretas ao texto “Edi-
tores”, de Adolfo Caminha, o que nos faz entender que os problemas constatados 
pelo escritor cearense a propósito da relação dos autores com o mercado editorial 
também puderam ser constatados no século XX quando o autor de A rainha dos 
cárceres da Grécia publicou sua obra ficcional. A respeito da prática do autor 
assumir as atribuições e encargos do editor, afirmou Lins (1974a, p.68-9):

O escritor que cede às primeiras recusas e assume a responsabilidade, atribuída 
por norma ao editor, de financiar seu livro, pode haver resolvido com felicidade [...], 
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Figura 4 – Retrato de Adolfo Caminha, em xilogravura de Pastor, publicado em A Mala da 
Europa, de Portugal, em 1896. Fonte: Azevedo (1999, p.177).

Figura 5 – Fotografia de alguns membros da Padaria Espiritual na qual aparece Adolfo Caminha 
de pé no canto direito. Fonte: Azevedo (1999, p.178). De pé, da esquerda para a direita: Álvaro 
Martins, Raimundo Teófilo de Moura, José Maria Brígido e Adolfo Caminha. Sentados da 
esquerda para a direita: Sabino Batista, Antônio Sales e Carlos Vítor.
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inúmeros problemas estéticos mas falhou ao enfrentar esse problema de compor-
tamento. Criou, principalmente se o livro tende a afirmar-se, mais um precedente 
a ser invocado contra os interesses dos escritores; tornou um pouco mais difícil, 
aos que se batem por retribuição honesta ao trabalho intelectual, objetivar essa 
necessidade; reforçou o quadro anômalo das práticas editoriais dominantes.

Nessa relação conflituosa não seria de estranhar que os editores fossem 
transformados em feras, como muitos dos homens de negócios. Michelle 
Perrot (1992, p.81) iniciou um dos capítulos de seu livro Os excluídos da 
história propondo a seguinte pergunta: “Como os operários franceses viam 
os seus patrões?”. Entre as respostas predomina um forte aspecto hostil na 
representação dos patrões. Essa hostilidade se destaca, sobretudo no final do 
Segundo Império francês, quando já se pode constatar a representação dos 
patrões como animais:

“O patrão é o inimigo, é o macaco, do qual não se fala sem medo, já que dele 
depende a existência mas que não é apreciado, vira objeto de piadas fora da oficina, 
na certeza de que ele mesmo detesta seus operários e só tenta extrair deles o máxi-
mo possível [...] “Meu macaco!”, com que desprezo eles pronunciam essa palavra 
enquanto, ao esvaziar uma négresse (uma garrafa), lembram as exigências de um, a 
brutalidade do outro! O ódio é profundo...” (ibidem, p.84, grifo do original)

O recurso de representar pejorativamente os patrões como animais não 
é, porém, o único, nem mesmo o mais utilizado. Na representação feita pelo 
operariado, o comportamento e o corpo dos patrões não passam incólumes ao 
traço forte de desenhos grotescos. A esse respeito afirmou Perrot:

O retrato físico do patrão oscila entre o do aristocrata “com o porte arrogante”, 
“o passo leve”, o talhe ereto como o de um cortesão, e o outro, dominante, do bur-
guês arqueado, “pançudo e de barriga cheia”, “inchado, bochechudo, obeso, estu-
fado de ouro, engordado com o suco do povo”. Esta última imagem predomina na 
iconografia, onde os patrões aparecem enormes, com o charuto na boca, a corrente 
de relógio no colete ressaltando uma barriga que quase desaba. (ibidem, p.89)

Françoise Bayard (1986, p.20), em seu texto “L’image littéraire du fi-
nancier dans la première moitié du XVIIe siècle”, afirmou que os homens de 
negócios são representados de forma pejorativa por romancistas, teatrólogos e 
memorialistas, que apesar de estarem supostamente fora do campo econômico 
conhecem muito bem o seu ofício:
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Le portrait qui en est alors brossé constitue le point d’orgue d’une symphonie plus 
au moins cacophonique réalisée par des gens de théâtre, des romanciers, des mémoria-
listes et des satiriques pendant toute la primière moitié du XVIIe siècle. Le financier 
revient constantement sous la plume mais il est différement présenté par les uns et les 
autres. Autour du thème général de l’horrible et malfaisant «laquais-financie », des 
variations multuples démontrent la parfaite connaissance de ce métier et l’irresistible 
ascension sociale que ce corps réalise.10

Apresentadas então considerações feitas pelos escritores a respeito dos 
homens de negócios, vejamos como esses estão representados na obra de 
Adolfo Caminha.

Um certo senhor F

Dê um chute no patrão
Dê um chute no patrão
Dê um chute no patrão
 (Os Mutantes, Senhor F)

Procurando tornar clara a situação que o afligia, Adolfo Caminha chegou 
a fazer uso de personagens em seu texto crítico: um narrador, um autor ini-
ciante e um editor, a quem ele chama de “senhor F...”. Nessa citação também 
utilizaremos o recurso do itálico para o autor e o do negrito para o editor. O 
que encontramos é a criação de uma situação, que se não foi vivida de fato, 
foi criada para que o leitor do texto crítico alcançasse a carga dramática do 
texto ficcional, apontando assim mais um exemplo de como o manejo dessas 
linguagens era intercambiável:

Depois de tudo isso, [o autor] orgulhoso da obra que fez, quer publicá-la e bate 
à porta do editor. Este, quando não é um sujeito grosseiro, sem tino comer-
cial, ricaço, a quem tanto faz obter mais uma edição como não obtê-la, recebe-o 

 10	 “O	retrato	que	então	é	esboçado	do	financista	constitui	a	prolongação	da	duração	de	uma	nota	ou	
de	um	silêncio	deixada	a	apreciação	do	executor	da	sinfonia,	mais	ou	menos	como	a	cacofonia	dos	
teatrólogos,	romancistas,	memorialistas	e	sátiros	durante	toda	a	primeira	metade	do	século	XVII.	O	
financista	está	constantemente	representado	pelos	escritores,	mas	de	modo	diferente.	Em	torno	do	
tema	geral	do	horrível	e	do	malfeitor	‘laquais-financier’,	variações	múltiplas	demonstram	o	perfeito	
conhecimento	deste	ofício	e	a	irresistível	ascensão	social	que	este	realiza”	(Tradução	nossa).
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amavelmente, com um arzinho de bondosa superioridade, manda-o sentar e passa 
logo ao assunto.

O discurso é sempre o mesmo: não há leitores, além disso o romance não é do 
gênero que “o nosso povo” gosta, e tal, e cousa...

– Mas, olhe que é um bom livro, senhor F...; tem estilo, tem arte, vale a 
pena...

– O amigo engana-se, diz o outro; nós editores preferimos ao estilo, à arte, 
um bom enredo, uma história de sangue cheia de mistérios, comovente, 
arrebatadora! É disto que o povo gosta, e nós, a respeito de gosto literário, só 
conhecemos o do povo.

Continua o diálogo: o editor apresenta razões em abono de seus escrúpulos, 
razões quase sempre falsas, inacreditáveis, e o romancista discreteia sobre arte, faz 
a crítica de seu próprio livro, di-lo bom, di-lo magnífico, promete responsabilizar-se 
pela venda, tudo isso com uma sinceridade admirável.

Acontece, finalmente, que o escritor se vê na dura obrigação de tomar um partido 
e, neste caso, ou deixa ficar o livro, porque a miséria o ameaça, ou intransigente 
e altivo, prefere guardá-lo consigo e recolher-se à obscuridade. Em qualquer das 
hipóteses, é claro que só ele tem a perder, ele trabalhou um ano inteiro, e às vezes 
muito mais, ele o artista honesto e incansável. (Caminha, 1999a, p.120-1)
Nesse diálogo, bem como na suposta fala de um narrador onisciente, há a 

reprodução direta do confronto entre propostas diferentes de arte, confronto 
que se expande também para a caracterização da figura do editor, descrito com 
traços e cores fortes. O confronto está também no gosto literário, que, segundo 
o narrador, parece estar dividido entre o gosto popular,11 no sentido de senso 
comum, ou gosto da maioria dos leitores ou ainda o que Adolfo Caminha, no 
seu texto “Editores”, chamou de “o gosto pulha da burguesia”, uma vez que o 
tipo de romance publicado pelo senhor F valoriza a intriga, a ação, a comoção, 
o sentimentalismo, o romantismo, os mistérios, o sangue, proposta esta que 
leva o confronto entre a estética do romantismo e a do naturalismo.

 11	 O	vocábulo	“popular”,	no	sentido	empregado	por	Adolfo	Caminha,	não	parece	corresponder	ao	
significado	de	pertencente	ao	povo,	nem	mesmo	como	simples,	singelo	ou	democrático.	Parece	
muito	mais	ligado	ao	sentido	de	senso	comum,	não	só	pelo	que	o	texto	e	o	contexto	nos	leva	
a	concluir,	mas	também	pelo	fato	de	Adolfo	Caminha,	nas	páginas	do	jornal	O Pão,	órgão	da	
Padaria	Espiritual,	agremiação	artística	da	qual	fez	parte	em	Fortaleza	no	final	do	século	XIX,	
defendeu	a	cultura	popular	dos	folguedos	natalinos,	pois	como	aponta	Gleudson	Passos	Cardoso	
(2002,	p.24-5)	em	seu	Padaria Espiritual: biscoito fino e travoso:	“É	bem	provável	que	os	só-
cios	da	Padaria	Espiritual	estivessem	preocupados	com	a	preservação	da	diversidade	da	cultura	
popular	local.	Pois,	naquele	tempo	de	violenta	imposição	da	racionalidade	técnico-científica,	as	
manifestações	populares	eram	reprimidas	tanto	pelos	aparelhos	coercitivos	como	pela	estética	
das	‘novidades	de	consumo’	vindas	com	a	economia	monopolista	das	potências	industriais”.
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Ao usar o senhor F, vemos mais um exemplo de que na escrita do texto 
crítico, o autor de textos literários ficcionais faz uso de seu constante trabalho 
com a palavra, elaborando personagens, criando falas, dando-lhes rosto, corpo, 
situações, para, mediante esses recursos, e não somente pelo seu depoimento 
como escritor, portanto um dos sujeitos do sistema literário, evidenciar o 
descontentamento com os editores e, assim, reclamar a existência de uma lei 
que organizasse as relações entre esses e os autores.

Vemos, desse modo, que a literatura ou o fazer literário está duplamente 
a serviço da arte, ela mesma é instrumento de contestação da situação que o 
escritor considerava inaceitável. Há também o confronto de valores de mercado, 
afinal o autor vai oferecer ao editor o seu texto, ou seja, a construção por ele 
elaborada usando como recurso o manejo do código por meio da função poética 
da linguagem. Há nessa citação, portanto, um campo de confrontos, sejam eles 
de discursos, de práticas, de valores intelectuais, morais e financeiros. Além do 
campo de confronto, há uma busca de certezas, a mais almejada: a segurança 
dos direitos autorais por meio de uma lei, ou seja, o que se quer, em última 
análise, é a legitimação do discurso poético pelo discurso jurídico, tornando a 
relação entre operadores da linguagem, seja ela literária ficcional, seja jurídica, 
mais próxima. Mas o que o suposto autor encontrou foi o desmerecimento do 
objeto produzido por ele, o que torna a sua prática e a sua obra dotadas de pouco 
valor, sendo essa palavra aqui entendida nas suas diversas significações.

O editor, um sanguessuga

A pança de um burguez é o princípio de 
seu castigo.

(Satyro Alegrete. O Pão... da Padaria 
Espiritual,  6.11.1892)

O burguez é como uma boia não vive nem 
vegeta – fluctua.

(Satyro Alegrete. O Pão... da Padaria 
Espiritual, 13.11.1892)

Reconhecendo no editor a figura de um possível algoz, Adolfo Caminha 
(1999a, p.121) também o comparou à sanguessuga: “Nenhum símbolo exprime 
tão bem essa febre de lucro, esse furor de riqueza, que acomete a todo editor 
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brasileiro, como a sanguessuga, cujo poder absorvente não encontra igual na 
escala zoológica”. Destaca-se, dessa citação, o fato de o editor ser comparado 
a um elemento do reino animal, passando, então, do mundo mitológico para 
o mundo natural. E ainda a respeito da atuação da “sanguessuga” afirmou 
Caminha: “Em grande parte, ele é responsável pela nossa miséria literária, 
porque se encarrega de perverter o gosto público, editando economicamente 
baboseiras a dez tostões o volume” (ibidem, p.121). Ou seja, a conclusão a que 
se chega é a de que minotauro ou sanguessuga, o editor é visto negativamente 
por Adolfo Caminha.

Representar os patrões, os homens de negócios, enfim, todos os sujeitos 
pertencentes ao campo econômico com os quais os autores tinham que lidar 
foi também uma estratégia do operariado em geral. Um verdadeiro zoológico 
de feras consideradas escabrosas é requisitado pela classe operária A propó-
sito desse tipo de recurso de representação, considerando que “todo ação se 
inscreve num modo de representação; não existe consciência de classe sem 
visão de mundo ou cultura sem elaboração de uma simbologia”, recuperando 
a fala do operariado em breves recortes, afirmou a já citada Michelle Perrot 
(1992, p.89):

Os patrões são “exploradores” que vivem da labuta dos operários, “parasitas” 
grudados no corpo dos produtores. Toda uma série de termos emprestados ao bes-
tiário exprime essa idéia: “Piolhos, sanguessugas, ventosas”...; “animais ferozes” 
como “hienas, linces, tigres, chacais...”, ou ainda “aves de rapina, rapinantes, abu-
tres” e “tubarões”. Esses “devoradores” são ávidos, cúpidos, insaciáveis. Como um 
“vampiro” (sombrias gravuras esboçam uma espécie de Nosferatu...), o patronato 
suga o sangue do povo até a medula, até a morte. “Senhores dos Monopólios, basta 
que vocês passem seus dedos aduncos pela testa para recolher nosso suor e nosso 
sangue que se esvai do nosso corpo mutilado, e encontrarão ouro suficiente para 
reunir o dote de suas filhas”. A esse Moloch é preciso entregar seu tributo de carne 
fresca. Hidra renascente, o polvo capitalista agarra, sufoca.

Nesse bestiário apresentado por Michelle Perrot, não vemos uma refe-
rência ao Minotauro. Desse modo, a recorrência a essa figura, meio-homem, 
meio-animal, filho de um delito, é também uma qualidade do texto crítico de 
Caminha. Mas nem tudo estava perdido. Na opinião de Adolfo Caminha, era 
preciso encontrar uma forma de modificar a situação dos autores, uma delas 
seria encontrar um editor ideal, que ele vai encontrar bem distante do Brasil.
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O mundo ideal não é aqui

Nessa relação conflituosa entre autor e editor, estavam as bases da luta pela 
existência de uma lei que garantisse os direitos do autor. Lajolo & Zilberman 
(2001, p.149), ao citar Adolfo Caminha, comentam:

Sucessor de Pardal Mallet foi Adolfo Caminha que, numa de suas Cartas 
literárias, de 1895, denuncia os editores que exploram o trabalho intelectual dos 
escritores e a conivência destes que, da sua parte, trocam às vezes seus direitos pela 
hipótese de publicarem sua obra e disporem de um espaço no meio cultural. O 
autor de A normalista, na esteira da já citada Maria Benedita Bormann, em Lésbia, 
de 1890, critica o desdém dos editores e reivindica uma legislação diferente da que 
resultou do trabalho dos congressistas.

A lei resultante “do trabalho dos congressistas”, a qual Lajolo & Zilberman 
se referem, dando como exemplo o descaso dos políticos brasileiros com os 
direitos do autor, foi definitivamente aprovada somente em 1898, portanto 
quatro anos após a sua proposição, em 1894, junto ao Senado. Mesmo assim, 
em 1898, essa legislação carecia “de regulamentação relativa ao registro das 
obras na Biblioteca Nacional” (ibidem, p.144).

Como Adolfo Caminha falecera em 1o de janeiro de 1897, ele não viu reali-
zado o seu desejo de que houvesse um tratado que se ocupasse dos direitos do 
autor. Só lhe restou, então, desejar um outro tipo de editor, que ele considerava 
ideal, mas que infelizmente esses modelos ideais estavam na França onde 
Caminha jamais chegou a publicar:

O que eu desejaria encontrar em nosso país, era um editor inteligente e sincero, 
como Charpentier, Lemerre, Guillaume, Chardron e tantas outras notabilidades 
no gênero; um editor que soubesse compreender o seu papel, empregando a maior 
soma de esforços para que triunfasse o talento, a decidida vocação literária, a Arte, 
enfim. (Caminha, 1999a, p.123)

A partir dessa citação, vemos que Adolfo Caminha tinha como uma das re-
ferências culturais a França, não somente os seus autores, sobretudo os autores 
naturalistas como Émile Zola, a sua literatura, os seus trabalhos artísticos, os 
seus pensadores, mas até mesmo a prática de seus editores. Mas infelizmente o 
mundo ideal, com autores, editores, literatura e situação de produção estavam 
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bem distantes do Brasil. Enfim, o mundo ideal não era aqui. Talvez esse mundo 
ideal não estivesse nem mesmo na França. No Brasil, estava a realidade na qual a 
nossa literatura foi gestada. Evidentemente que é preciso compreender que essa 
idealização da França estava inserida em uma conjuntura bem complexa. De 
um modo, tinha-se a ideia de que a França, no século XIX, era o lugar ideal da 
intelectualidade e Paris era a capital mundial da República das Letras. Mas o fato 
de louvar os editores franceses talvez possa ser explicado pela citação que segue:

Au contraire, les auteurs les plus lus pouvaient se féliciter de l’accueil qui leur était 
réservé dans leur maison d’édition attirée. L’exemple d’Anatole France est peut-être le 
plus édifiant, tant l’auteur de L’Envers de l’histoire contemporaine fit preuve d’une 
confiance ilimitée à l’égard de la famille Clement-Lévy, Célèbre et riche, il laissait en 
permanence les fonds tirés de ses droits d’auteur chez son éditeur qui, en échange, réglait 
ses factures et lui évitait tout contact avec la réalité matérielle. D’autres écrivains mon-
traient la même confiance, Alphonse Daudet envers son ami Ernest Flammarion, Émile 
Zola pour Georges Charpentier, Erckmann-Chatrain et Jules Verne pour Pierre-Jules 
Hetzel, Ernest Renan à l’égard de Calmann Lévy, ce qui interdit toute vision unilatérale 
des rapports entre les uns et les autres. D’ailleurs au pôle le plus littéraire du champ, les 
écrivains choisissent un de leurs pairs comme éditeur, Alfred Vallette au Mercure de 
France, les frères Natanson à La Revue blanche ou André Gide à la Nouvelle Revue 
Française, ce qui supprimait une partie des heurts prévisibles avec ceux que l’on dénom-
mait « mercantis », avec qui on refusait tout contact. (Mollier, 2002, p.35)12

Pierre-Jean Dufief, ao tratar da relação dos irmãos Goncourt e o editor 
Charpentier, parece tornar ainda mais claro o motivo pelo qual Adolfo Cami-
nha pode ter eleito esse editor francês como o tipo ideal. Trata-se de um caso 
claro de idealização do espaço e do sujeito que o ocupa. Charpentier, segundo 

 12	 “Ao	contrário,	os	autores	mais	lidos	podiam	do	acolhimento	que	os	reservava	as	suas	editoras.	
O	exemplo	de	Anatole	France	é	possivelmente	o	mais	edificante,	tanto	que	o	autor	de	L’Envers 
de l’histoire contemporaine	deu	prova	de	uma	confiança	ilimitada	na	família	Clement-Lévy.	
Célebre	e	rico,	ele	deixava	em	permanência	os	fundos	tirados	dos	seus	direitos	de	autor	com	seu	
editor	que,	em	troca,	regulava	as	suas	faturas	e	lhe	evitava	todo	contato	com	a	realidade	material.	
Outros	escritores	mostravam	a	mesma	confiança,	Alphonse	Daudet	em	relação	a	seu	amigo	Er-
nest	Flammarion,	Émile Zola em relação a Georges Charpentier,	Erckmann-Chatrain	e	Jules	
Verne	em	relação	a	Pierre-Jules	Hetzel,	Ernest	Renan	a	Calman-Lévy,	o	que	proíbe	toda	uma	
visão	unilateral	das	relações	entre	uns	e	outros.	Além	do	que,	no	pólo	mais	literário	do	campo,	
os	escritores	escolhiam	um	de	seus	pares	como	editor,	Alfred	Vallette	no	Mercure de France, 
os	irmãos	Natanson	à	La Revue blanche	ou	André	Gide	na	Nouvelle Revue Française, o que 
suprimia	uma	parte	dos	choques	previsíveis	com	aqueles	que	eram	denominados	‘os	mercantis’,	
com	os	quais	o	contato	era	recusado”	(Tradução	nossa;	negrito	nosso).
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Dufief, reuniu em sua empresa grande parte dos nomes que cultivaram a esté-
tica naturalista, criando o que foi chamado de “auteurs Charpentier” que eram: 
Zola, Flaubert, Goncourt, Daudet. A respeito da relação do editor francês com 
os autores citados afirmou Dufief (2002, p.92):

La relation devient bientôt beaucoup plus personelle. Charpentier veut avoir avec 
ses auteurs des liens presque familiaux; il demande à Flaubert et à Zola d’être les 
parains de ses enfants; Edmond, lui, dera le parrain de sa fille Jeanne, baptisée en 
1880; dans une lettre à Goncourt du 2 décembre 1879, Flaubert s’irrite contre ces 
parrainages obligés: «La conduite des Charpentier forçant au parrainage leurs pauvres 
auteurs me semble monstroueuse d’ iniquité». Goncout participe, à partir de 1876, aux 
dîners qui réunissent les auteurs Charpentier; ces rencontres relancent, exacerbent les 
rivalités et déviennent, dans le Journal, l’occasion d’une mise en scène obsessionelle 
de Zola, présenté comme un redoutable plagiaiare. Les Charpentier tentent de jouer 
les médiateurs et de maintenir coûte que coûte la cohésion du groupe naturaliste de 
plus en plus dechiré.13

Apesar de dizer em um dos parágrafos de seu texto que não quer estabelecer 
paralelos entre o Brasil e a França, Adolfo Caminha declara no texto “Edito-
res” que naquele país “a literatura é uma das mais opulentas do mundo” e “os 
escritores vivem de seus livros, de sua pena, e chegam mesmo a enriquecer, 
quando a simpatia pública os protege”. Assim, Adolfo Caminha não encontrou 
na França somente o editor ideal, encontrou também o autor ideal. Para ele, 
a situação do escritor e da literatura brasileira era bem diversa do escritor e da 
literatura francesa. Ao compor um retrato do escritor brasileiro e da literatura 
nacional bem distantes do estatuto de uma atividade profissional, afirmou:

Veja-se agora quão diferente é o trabalho da inteligência miseravelmente paga 
neste país de monopólios. O romancista, por exemplo, o romancista de talento, 

 13	 “A	relação	se	torna	logo	muito	mais	pessoal.	Charpentier	quer	ter	com	seus	autores	laços	quase	
familiares;	ele	pede	a	Flaubert	e	a	Zola	para	serem	os	padrinhos	de	seus	filhos;	Edmond,	lhe	
dera	para	padrinho	de	sua	filha	Jeanne,	batizada	em	1880;	em	uma	carta	a	Goncourt	de	2	de	
dezembro	de	1879,	Flaubert	se	irrita	contra	esses	apadrinhamentos	obrigados:	‘A	conduta	dos	
Charpentiers	forçando	o	apadrinhamento	aos	seus	pobres	autores	me	parece	de	uma	monstruosa	
inquietude’.	Goncourt	participa,	a	partir	de	1876,	dos	jantares	que	reúnem	os	autores	Charpentier;	
estes	encontros,	lança,	exacerba	as	rivalidades	e	se	torna	no	Journal,	a	ocasião	de	uma	direção	
de	cena	obsessiva	de	Zola,	apresentado	como	um	redutível	plagiário.	Os	Charpentiers	tentam	se	
fazer	de	mediadores	e	de	manter	custe	o	que	custar	a	coesão	do	grupo	naturalista	mais	e	mais	
despedaçado”	(Tradução	nossa).
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que não escreve consultando o gosto pulha da burguesia, tem necessidade ab-
soluta de um ano inteiro para fazer sua obra, com especialidade aqui no Brasil, 
onde a literatura está longe de ser uma profissão; e ele, que além de romancista é 
empregado público, dispõe de um tempo relativamente escasso; observa, estuda, 
medita, consome, enfim, toda sua atividade intelectual, toda sua paixão de artista 
num labor quase incessante, renunciando a prazeres, esquecendo interesses pesso-
ais, fechado, como um asceta, no seu tugúrio, no seu gabinete de trabalho – é um 
incansável, muita vez um alucinado, que vai, com o seu nome, honrar as tradições 
de sua pátria. (Caminha, 1999a, p.120)

Observamos que na opinião de Adolfo Caminha a construção de um perfil 
ideal de autor, formado por traços como o talento, o gosto pessoal, o trabalho 
fundamentado na pesquisa, como reação ao gosto da maioria, que ele pare-
ce caracterizar como “o gosto pulha da burguesia”, denotando um lado do 
confronto aludido anteriormente na maioria das vezes não foi recompensado 
financeiramente. Ao falar da situação real do escritor de seu tempo, Caminha 
lamenta que ele não possa viver unicamente de seu trabalho intelectual, ten-
do, quando consegue um espaço no campo econômico ou no de poder, que se 
dedicar, sobretudo no caso do Brasil, ao trabalho no funcionalismo público ou 
a uma outra atividade que lhe renda uma remuneração fixa com a qual possa 
suster a si e à sua família.

Na compreensão de Adolfo Caminha a respeito do trabalho do autor, 
junte-se a uma intensa atividade intelectual realizada pelo escritor o dever de 
“honrar as tradições de sua pátria”, fazendo do autor um sujeito empenhado, 
tanto do ponto de vista da própria atividade literária, para a qual ele deve 
concorrer com o melhor de seu empenho e zelo, quanto do ponto de vista da 
relação da literatura com a sociedade, sobretudo na constituição de uma de-
finição clara e objetiva de pátria, que se expressa, entre outras possibilidades 
artísticas, nas letras nacionais, mesmo que essa pátria não se reconheça nos 
textos publicados, uma vez que nem todos os escritores que trabalharam com 
esse objetivo fizeram ou fazem parte do cânone literário nacional, como foi o 
caso do próprio Adolfo Caminha.

Talvez esse objetivo seja a manutenção de um valor romântico, como 
tantos outros, que se sedimentaram na literatura nacional ao longo dos anos 
de sua realização, o que não seria diferente com a literatura naturalista. Ber-
nardo Ricupero (2004, p.XX) declarou a propósito do objetivo dos nossos 
escritores românticos em formar a nação brasileira a partir de seus textos 
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literários ficcionais: “O problema da geração romântica é, além do mais, 
duplo: é político e cultural. O que é, contudo, menos simples é determinar 
onde começa o cultural e termina o político para esses homens, que, a partir 
de Estados em vias de serem estabelecidos, pretendem forjar nações”. A 
respeito do empenho como característica fundamental da literatura brasi-
leira, afirmou Antonio Candido (2000): “Este ponto de vista, aliás, é quase 
imposto pelo caráter da nossa literatura, sobretudo nos momentos estudados; 
se atentarmos bem, veremos que poucas têm sido tão conscientes da sua 
função histórica, em sentido amplo”.

A literatura ideal

Esse mesmo caráter empenhado também foi abordado por Nicolau Se-
vcenko (2003),  o que lhe serviu para designar a obra e a atuação dos escritores 
analisados por ele como “literatura militante”, no caso mais especificamente 
a obra de Lima Barreto e de Euclídes da Cunha. São valores morais, éticos e 
econômicos que perpassam o fazer intelectual e literário ficcional de Adolfo 
Caminha, ou melhor dizendo, perpassam o conjunto da sua obra como 
aqui o compreendemos, como sinônimo do conjunto de suas atividades 
intelectuais, e esses mesmos valores compõem um retrato dos sujeitos im-
plicados no sistema literário, destacadamente os sujeitos aqui analisados: 
os escritores e os editores. Esses sujeitos são constantemente referidos nos 
textos críticos de Adolfo Caminha (1999a, p.124) como se pode constatar 
na seguinte citação:

Se é verdade que o escritor não deve sacrificar o seu ideal artístico, produzindo 
obras de fancaria, no intuito exclusivo de auferir vantagens pecuniárias, transfor-
mando a Arte num grosseiro comércio de livros por encomenda, nivelando-se com o 
pasquineiro irresponsável e sem dignidade, cuja única ambição é ganhar dinheiro, 
ou como o varejista imbecil, todo entregue à faina de explorar o bolso alheio – não 
resta dúvida que, por sua vez, o editor deve ser um homem inteligente e ho-
nesto, desinteressado até certo ponto, e que saiba distinguir um bom livro, 
um trabalho original, de uma obra sem valor, manufaturada à la diable, feita 
expressamente para a tolice humana.

Em mais essa citação veem-se, segundo a opinião de Adolfo Caminha, 
o perfil ideal do escritor e do editor e, em ambos, a crítica ao comércio e ao 
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lucro como objetivo exclusivo, bem como ao início de atividades que se tor-
naram constantes na indústria cultural no século XX: a produção em série e a 
reprodução da arte conforme o gosto convencional, ou ainda mal executada, 
conforme se pode constatar com o uso da expressão francesa à la diable, ou 
seja, feita sem sentido, de maneira desordenada. Na concepção de alguns 
filósofos do século XX, essas ações eliminam a manutenção de uma condição 
essencial da obra de arte: a sua originalidade ou, para usar aqui um terno de 
Walter Benjamin (1983, p.7), o hic et nunc: “À mais perfeita reprodução 
falta sempre algo: o hic et nunc da obra de arte, a unidade de sua presença no 
próprio local onde se encontra”.

Se o autor, o editor e o meio literário ideais estavam na França, é interes-
sante constatar também o fato de que, para Adolfo Caminha, não era ideal 
que a França estivesse aqui, ou seja, não era ideal que os leitores brasileiros 
consumissem somente obras importadas daquele país, fazendo que o campo 
literário nacional não se desenvolvesse. Nesse sentido, vemos o quanto Adolfo 
Caminha era consciente da situação do escritor de seu tempo.

A França não é aqui? A França é aqui?

Detesto o Brasil como a um ambiente 
nocivo à expansão do meu espírito. Sou he-
reditariamente europeu, ou antes: francês. 
Amo a França como um ambiente propício, 
etc. Tudo muito velho, muito batido, muito 
Joaquim Nabuco. Agora, como acho indecente 
continuar a ser francês no Brasil, tenho que 
renunciar à única tradição verdadeiramente 
respeitável para mim, a tradição francesa. 
Tenho que resignar-me a ser indígena entre os 
indígenas, sem ilusões.

(Silviano Santiago, Carlos e Mário: 
correspondência entre Carlos Drummond de 
Andrade e Mário de Andrade)

Adolfo Caminha reconheceu o problema de produção da literatura em 
uma escala mais ampla, ou seja, como consequência da entrada do Brasil no 
circuito internacional das relações comerciais com as quais bens de consumo 
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e bens culturais passaram a estar mais presente no Brasil do final do século 
XIX e a causar impacto na cultura brasileira, alterando modos de vida e 
costumes da sociedade nacional. Essa entrada também trouxe impactos 
consideráveis no ofício do escritor e nas suas relações com os vários sujeitos 
nele implicados.

Esses impactos foram registrados não somente por Adolfo Caminha em 
seus textos críticos e ficcionais, mas também por Coelho Neto em A conquista, 
o segundo título da trilogia iniciada com A capital federal e composta ainda 
por Fogo-fátuo. Em A conquista as inúmeras personagens, na sua maioria in-
telectuais, lutam contra a escravidão e a monarquia e também reivindicam a 
criação de leis e instituições que preservem os direitos do autor.

Um exemplo caro de que Adolfo Caminha reconheceu que o Brasil fazia 
parte desse circuito comercial mais constante de bens de consumo e de bens 
culturais importados foi o fato de o país ser, por exemplo, o destino de inúmeros 
títulos franceses que pouco interessaram ao público do país de Balzac e Zola e, 
somente por serem escritos em francês, possuiriam atributos suficientes para 
caracterizá-los como exemplo de boa arte literária e por isso seriam adotados 
pelos leitores brasileiros, que, pela forte influência cultural francesa, pareciam 
já estar com o gosto literário “estandardizado”, para usar aqui um termo mais 
empregado à massicultura, consumindo tudo quanto levasse a etiqueta “Pro-
duit en France”.

Nesse sentido, livros são simplesmente produtos que satisfazem as neces-
sidades do mercado e a suposta necessidade dos consumidores, uma vez que 
essa é criada pelo próprio mercado, muitas vezes com a pretensão de afirmar 
valores como educação, etiqueta, bom gosto literário; enfim, com o objetivo 
de afirmar uma tradição e uma civilização ou civilidade. A respeito dos títulos 
franceses trazidos para o Brasil, Adolfo Caminha, em seu texto “Novos e ve-
lhos”, fez o seguinte comentário, valendo-se de palavras de Émile Zola, que ele, 
talvez ironicamente, cita em francês, mostrando-se, ele mesmo, influenciado 
por ideias e autores estrangeiros, no caso um autor naturalista, como também 
demonstrando que o seu público leitor do jornal Gazeta de Notícias, do Rio 
de Janeiro, era conhecedor daquele idioma, não havendo, assim, a necessidade 
de traduzir o trecho citado:

Em tais emergências, que faz a França? Manda-nos livros, esgota suas edições, 
abusando de nossa preguiça e também de nossa boa fé, para não dizer ingenuidade.
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Não há muitos anos, o próprio Zola escrevia estas palavras, – uma verdade 
frisante como tudo quanto sai de sua pena admirável: – On m’a conté qu’il y 
avait, à Paris, certaines maisons dont la specialité était d’acheter au poids ces soldes 
d’exemplaires invendues et de de les expédier em Amérique, dans l’estrême Orient, 
dans les colonies, jusque chez les sauvages, ou elles s’en décarrassement à de très 
beaux prix les lecteurs de ces pays lointais étant peu difficiles et devorant tout ce qui 
vient de France.

Eis aí como a França se desentulha dos livros inúteis – manda-os para o Brasil, 
para a Algéria e até para os selvagens... (Caminha, 1999a, p.18)14

A essa citação junta-se uma outra, na qual Adolfo Caminha evidencia não 
só a importação dos livros, mas dos gêneros literários e do modo de escrever e 
de, no caso do teatro, de representar. Segundo ele, o gosto pelo teatro francês 
imperava nos palcos cariocas. E, apelando para uma cena do seu cotidiano de 
leitor e observador da vida na capital do império, afirmou:

Uma das primeiras cousas que eu faço todos os dias, logo que acordo e me levanto, 
é correr os olhos sobre os jornais da manhã, principalmente sobre as seções teatrais, 
com essa curiosidade infantil de quem dá o cavaco por um bom espetáculo. – Uma 
espécie de instinto natural, um prurido irresistível me leva a esse canto das folhas 
diárias donde saio sempre com desgosto.

Nenhuma novidade, nenhuma peça nova de editor brasileiro! Sempre o mesmo 
menu, as mesmas variantes! Dumas, Sardou, Feuillet, Echegaray... Sardou, Feuillet, 
Dumas...

A gente chega a duvidar de que está mesmo no Rio de Janeiro, na capital do 
Brasil. Deixa-se cair o jornal da mão, chega-se à janela, e vê-se o grande céu brasi-
leiro lavado de sol, largo, imenso e belo, a entornar luz sobre os míseros indígenas 
da América. (Caminha, 1999a, p.165-6)

Ainda nesse mesmo texto, fica claro para o leitor que o gosto estandardi-
zado pelos produtos franceses, além de se mostrar em objetos, entre eles os 
livros, e gêneros literários, estava presente nas práticas dos sujeitos do sistema 
literário, como é o caso dos tradutores. Uma vez que o gosto pelo teatro era, 
sobretudo, o gosto pelo teatro francês, com recorrentes montagens de Conde 
de Monte Cristo e de A Dama das Camélias, os tradutores entravam em campo, 

 14	 “Contaram-me	que	havia,	em	Paris,	certas	casas	cuja	especialidade	era	comprar	no	peso	saldos	
de	exemplares	pouco	vendidos	e	de	os	enviar	para	a	América,	para	o	extremo	Oriente,	para	as	
colônias,	até	para	os	selvagens,	onde	eles	os	vendem	a	um	belo	preço,	para	os	leitores	dos	países	
distantes	que	devoram	tudo	o	que	vem	da	França”	(Tradução	nossa).
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fortalecendo o gosto estabelecido e atuando como agentes de mediação entre o 
autor, o público e a obra: “Traduções, traduções e traduções – eis o mot d’ordre, 
a maldita mania, a lesão incurável!” (ibidem, p.166).

A respeito das traduções de textos ficcionais realizadas pela Garnier, afirmou 
Laurence Hallewell (2005, p.217-18): 

Seu programa de traduções foi um acréscimo a este trabalho, e muito mais 
amplo. Os livros franceses constituíram o número quase total das traduções, re-
presentadas em sua maior parte, pelos romancistas populares: Dumas pai, Victor 
Hugo, Montepin, Octave Feuillet, Arsène Houssaye, Émile Gaboriau e Júlio 
Verne, o mais rentável de todos. 

Além de Garnier, a editora Laemmert também realizou traduções, não 
somente de títulos franceses, mas também de obras de autores alemães, como 
Amorosas paixões do jovem Werther, essa supõe-se traduzida pelo próprio Edu-
ardo Laemmert, as Aventuras pasmosas do celebérrimo Barão de Münchhausen, 
feita pelo professor do Colégio Pedro II Carlos Jansen Muller, e tantos outros 
como também nos informa o citado e referenciado Hallewell.

Ironicamente, Adolfo Caminha, na citação de seu texto que fizemos an-
teriormente, fez uso da expressão francesa – mot d’ordre – para caracterizar a 
situação do teatro no Brasil, e, por extensão, da literatura e da vida cultural que 
ele descreveu. Porém o mais irônico, e talvez contraditório, é que bem antes 
de morrer, Adolfo Caminha trabalhava em uma tradução do teatro de Balzac, 
o que talvez só se justificasse por não se tratar de um escritor romântico como 
o eram os autores dos títulos citados: “Caminha deixou inéditos os Pequenos 
Contos e trabalhava em Ângelo e O Emigrado, que talvez fossem romances, 
assim como na tradução do teatro de Balzac, tendo ainda anunciado o livro Duas 
Histórias” (Azevedo, 1999, p.16, grifo nosso).

Ainda assim, Caminha estava consciente do que significava o alargamento 
da influência econômica e cultural da França na América, o que é possível 
constatar em seus textos de Cartas literárias, mas sobretudo na coluna intitulada 
“Sabbatina” do jornal O Pão, na qual ele defendia os folguedos populares. Em 
Tentação, há mais um exemplo de defesa de um estilo de vida mais próximo do 
estilo defendido pelos românticos, o que se repete também em alguns dos seus 
contos, pois naquele seu último romance a personagem Evaristo é um descontente 
com as afetações da família de Luís Furtado, sempre pronta a fazer bajulações e 
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adulações aos mais poderosos e, especialmente, aos membros da família impe-
rial. Tratando especificamente da Padaria Espiritual, Gleudson Passos Cardoso 
(2002, p.23-4) afirmou quanto ao pensamento social dessa agremiação:

a Padaria Espiritual optou por interpretar a realidade nacional de acordo com a 
realidade popular que compunha a nação brasileira. Em geral, a Padaria elegera os 
modos de vida dos habitantes dos sertões e vilarejos como definidores do caráter 
nacional. Na arena de debates intelectuais da imprensa de Fortaleza, bem como 
das principais cidades do Brasil, esse discurso procurou elaborar uma identidade 
nacional ao seu público leitor, naqueles tempos em que intelectuais e políticos 
buscavam uma imagem para representar a nação brasileira.

Em sua leitura social, a Padaria Espiritual comportou alguns traços de teor 
nacionalista-regionalista (reportando-se à características típicas do povo cearense), 
diante daqueles tempos de indefinição política.

Ainda tratando especificamente do teor da coluna Sabbatina, de O Pão, 
afirmou Cardoso:

O que poderá parecer conservadorismo romântico da parte de “Bruno Jaci” 
e “Félix Guanabarino” (respectivamente José Carlos Júnior e Adolfo Caminha), 
é uma reflexão sobre o processo de aculturação do Ceará realizado com o investi-
mento das potências imperialistas, a fim de expandirem as atividades da economia 
industrial-monopolista. E Fortaleza, com a criação da estrada de ferro Fortaleza-
Baturité (1877-79), o Farol do Mucuripe (1872), a Ponte dos Ingleses (1906) e as 
vilas operárias (1912 – 1914), já conhecia tal realidade. (ibidem, p.27-8)

Robert Howes (2005, p.182), tratando de Cartas literárias e do romance 
Bom-Crioulo a partir das perspectivas de raça e sexualidade, afirmou a propósito 
da consciência de Caminha quanto ao processo de influência francês no Brasil 
do final do século XIX:

Na esfera internacional, a década de 1890 foi também um período de mudanças. 
Caminha estava escrevendo no ponto alto do imperialismo e da ascensão cultural da 
Europa. As Cartas Literárias demonstram que ele compartilhava da admiração da elite 
brasileira pela cultura francesa mas também estava ciente do potencial perigo para o Brasil 
do expansionismo europeu. Esta ameaça está simbolizada no romance [Bom-crioulo] 
pelo navio inglês trazendo imigrantes italianos, o qual rapidamente ultrapassa o lento 
navio de guerra brasileiro com sua tripulação de negros e mulatos, e a inspeção super-
ficial do navio feita pelo oficial da marinha inglesa parecido com o rei da Alemanha.



200 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

Se a influência da França na vida cultural brasileira é recorrentemente 
apontada por Adolfo Caminha em seus textos críticos, ela também ocorria no 
cotidiano, seja na constituição de um novo modelo de cidade, como ocorreu 
durante a Belle Époque, seja também na adoção de posturas e comportamentos. 
Se a França não era o ideal, foi de lá que veio um dos principais editores do 
Brasil da segunda metade do século XIX: Baptiste Louis Garnier.

Baptiste Louis Garnier

Naquele constante movimento de influência vindo da França, Adolfo Ca-
minha, ao tratar dos editores estrangeiros que atuaram no Brasil, preocupou-se 
em registrar sua opinião a respeito de Baptiste Louis Garnier, aqui já citado 
como o mais importante dos editores brasileiros da segunda metade do século 
XIX. Nesse registro, Adolfo Caminha reproduziu um suposto diálogo dele 
com um amigo, ao verem, na rua dos Ourives, no Rio de Janeiro, “o Garnier, 
o velho Garnier, o editor Garnier!”. Vejamos o que disse Adolfo Caminha 
(1999a, p.122-3):

Uma ocasião, íamos, eu e um amigo, pela rua dos Ourives, quando esse, esta-
cando, e com a voz misteriosamente sepulcral, chamou a minha atenção para um 
homenzinho baixo, meio encarquilhado e senil, mas todavia forte e bem 
disposto, que seguia pela outra calçada.

– Conheces?
– Não; alguma notabilidade?
– Oh, homem! o Garnier, o velho Garnier, o editor Garnier!
E ajuntou com respeito:
– Uma fortuna! Quase todos os escritores brasileiros, desde Alencar, 

têm pago seu tributo ali, ao velho.
E o meu amigo, trocista incorrigível, entrou a narrar episódios da vida de 

Garnier, alguns dos quais me fizeram rir.
Dias depois o bom velho entregava a alma a Deus e um belo dote à família.

Na reconstituição do diálogo citado, Adolfo Caminha enfatizou somente 
os aspectos que considerava pejorativos da figura de Garnier, ressaltados por 
ele e pelo seu amigo ao avistarem “o velho” na rua dos Ourives, destacando 
os seus aspectos físico e mental – encarquilhado e senil –, apesar de destacar 
também, logo em seguida, que o homem estava forte e bem disposto, talvez 
por ironia, ou talvez para dizer que ainda teria força para tirar o quanto pu-
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desse dos autores, como o fizera, com José de Alencar, segundo o suposto 
amigo trocista de Caminha, esse talvez um dos personagens de seus textos 
críticos.

É de causar estranhamento que Adolfo Caminha dissesse não conhecer 
o editor Garnier. Em sua fala parece haver mais um tom de ironia do que de 
desconhecimento propriamente dito, pois apesar de não saber ao certo de quem 
se tratava, ele conferiu, imediatamente, ao suposto desconhecido o caráter de 
“notabilidade”. Talvez esse desconhecimento se dê pelo fato de que Baptiste 
Louis Garnier faleceu em 1o de outubro de 1893, no ano em que Adolfo Cami-
nha publicara, pela Domingos de Magalhães, A normalista, o seu romance de 
estreia. Destaque-se também o fato de que só no final de 1892 Adolfo Caminha 
retornou ao Rio de Janeiro, após um período de praticamente quatro anos (1888 
– 1894) vivendo em Fortaleza. Mas o que nos parece mais compreensível dessa 
situação é que Adolfo Caminha quisesse mesmo manter-se distante da figura 
de Garnier a quem ele não via com bons olhos. Do aspecto físico e mental do 
editor, Caminha e o pretenso amigo, um “trocista incorrigível”, passaram às 
situações ligadas à vida financeira e moral de Garnier.

Esse olhar negativo para a personalidade de Baptiste Louis Garnier parece 
ter preponderado nos registros a respeito da ação dos editores no Brasil do 
período em causa, pois Laurence Hallewell (2005, p.207), a respeito desse 
editor francês registrou:

Muito ao contrário, enquanto Plancher é lembrado por seu espírito e Paula 
Brito por sua natureza bondosa, o “Bom Ladrão” Garnier adquiriu a reputação 
póstuma de avarento. As lembranças de seus contemporâneos descrevem a figura 
nada simpática de um homem baixo, gordo, míope, de fala lenta, de enorme cabeça 
redonda, queixo fugidio, sentado, com uma pena na mão, diante de uma escri-
vaninha alta, no canto mais afastado de sua sombria e poeirenta loja, descolando 
selos não-carimbados da correspondência recebida, preservando os envelopes para 
serem usados novamente e murmurando para si mesmo: “Ah! pauvre Baptiste, si 
j’étais riche comme mon frère...”15

Mais uma vez fazemos uso do texto de Françoise Bayard que, ao tratar da 
imagem do homem de negócios no século XVII na França, destaca a recor-
rência de aspectos pejorativos, seja na sua fisionomia, seja na sua compleição 

 15	 “Ah!	pobre	Baptiste,	se	eu	fosse	rico	como	meu	irmão...”	(Tradução	nossa,	grifo	nosso).
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física, seja no seu caráter. Comumente, esses homens de negócios são gordos 
e baixos, feios, característica essa que se liga à maldade; também comumente, 
são representados como entregues aos vícios, são frequentemente avaros, 
violentos, cometendo os mais diversos tipos de crimes. São também acusados 
de viver no luxo de suas casas, no conforto exagerado e rodeados de serviçais 
sempre prontos a fartar-lhes a fome pantagruélica diante de uma mesa lauta. 
Bayard (1986, p.8) vai além:

Ces festins s’accompagnent d’orgies «puisqu’ils y pratiquoient des impudicitez 
capables de faire rougir les ténèbres qui leurs servoient de voile». Insolence, avarice, 
violence, absence de morale, corruption et débauche générale font donc des financiers 
«une maudite engeance», «une perverse race», «les ordures de la France», des «larrons 
pervers», «des voleurs publiques», «des monstres pervers» et de «batarde race» conda-
mnés à l’Enfer...16

Guardadas as devidas proporções e levando-se em consideração o recorte 
examinado por Bayard, ainda assim, é interessante constatar que um olhar 
pejorativo continua traçando um perfil igualmente negativo dos homens de ne-
gócio relacionados ao mundo da arte e, em especial, ao campo literário, uma vez 
que Bayard destacou e analisou imagens escritas por romancistas, teatrólogos 
e memorialistas, ou seja, de sujeitos que escrevem a partir de suas experiências 
com o mundo dos negócios, mundo que, novamente segundo Bayard, eles não 
desconheciam: “Le métier de financier est donc parfaitement connu des gens des 
lettres du XVIIe siècle qui, en bons observateurs, témoignent aussi de l’integration 
et de l’ascension sociales des ces hommes ou de leur famille” (ibidem, p.16).17 Essas 
imagens resultam no que Bayard chamou de “Laquais-financier”.

O mais interessante a partir desse suposto diálogo é que Adolfo Caminha, 
no momento da escrita do texto, tece uma rede de referências que liga o editor 
Garnier ao mundo do impresso, e não de qualquer tipo de impresso, mas do 

 16	 “Estes	festins	se	acompanham	de	orgias	‘uma	vez	que	neles	praticam	impudicícias	capazes	de	
envergonhar	as	trevas	que	lhes	serviam	de	véu’.	Insolência,	avareza,	violência,	falta	de	moral,	
corrupção	e	deboche	geral	fazem,	então,	dos	financistas	‘uma	maldita	categoria	de	pessoas	de-
testáveis’,	‘uma	raça	perversa’,	‘o	lixo	da	França’,	‘os	ladrões	públicos’,	‘os	monstros	perversos’	
e	a	‘raça	bastarda’,	condenados	ao	Inferno”	(Tradução	nossa).

 17	 “O	ofício	dos	financistas	é	então	perfeitamente	conhecido	dos	letrados	do	século	XVII,	que,	
como	bons	observadores,	testemunham	também	a	integração	e	a	ascensão	social	destes	homens	
e	de	sua	família”	(Tradução	nossa).
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impresso literário ficcional, pois imediatamente ao nome do editor ele junta o 
nome do já citado José de Alencar. Em outro trecho do mesmo texto, de modo 
irônico, ele tece relações entre o lucro do trabalho de Garnier e dos autores 
cujas obras foram editadas por ele: “Os serviços que o velho Garnier prestou 
às letras, foram largamente, abundantemente recompensados. Que o digam 
Machado de Assis, Aluísio Azevedo... Como já deixei perceber, vi-o apenas 
uma vez, de relance, mas duvido, pelo que sei de suas qualidades mercantis, 
que ele fosse um homem generoso...”. Fica clara a necessidade de Caminha de 
dizer que nunca tivera relação mais estreita com Garnier, ou seja, de que ele 
ainda não seria o editor ideal. As reticências ao final desse período denotam 
além de uma suspensão de pensamento, uma espécie de segundo sentido por 
trás do que afirmava o enunciado.

Tensões e mais tensões

A crítica de Adolfo Caminha, porém, se dirige também à imprensa que, 
segundo ele, não economizava o epíteto de “benemérito” aos editores. Ao 
estender desse modo a sua crítica ele retoma a já citada personagem senhor F, 
aqui chamado de editor F:

Todo editor em nosso país é, por sistema, um “benemérito”, um “protetor das 
letras pátrias”, um “incansável”. A imprensa cobre-o de elogios, mete-o numa roda 
viva de aplausos, toca o búzio do reclame, transforma-o numa espécie de semideus 
glorioso, aureolado por um clarão de fofa imortalidade. Por quê? Pela simples razão 
de haver editado qualquer livrinho de versos, que não lhe custou dinheiro, que não 
lhe deu trabalho, e cuja publicação foi autorizada por uma natural veleidade de 
poeta bisonho. Eis aí o grande serviço que “acaba de prestar à literatura nacional 
o editor F...”! (Caminha, 1999a, p.122)

Criticando a imprensa e os editores, a única possibilidade seria buscar um 
perfil ideal em outro lugar. Mais uma vez, o lugar escolhido foi a França, e, como 
vimos anteriormente, o editor ideal foi Charpentier. Porém, na citação que se 
verá a seguir, um novo par de tensão aparece, fundamentado nas características 
nacionais ou naquilo que definiria, segundo Adolfo Caminha, o Brasil em sua 
vida intelectual e literária de então, vida essa muito próxima, como já vimos 
nas palavras de Bernardo Ricupero, da política pelo menos naquele período de 
assentamento das raízes nacionais que foi o período pós-independência.
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A França, e mais precisamente Paris, sempre aparece como modelo, como 
esperança ou  guiadora e atrativa de olhares e desejos; ela é uma espécie de 
tensão especular na qual os intelectuais brasileiros insistem em querer se ver, 
mesmo que a imagem refletida estivesse borrada. O que, no caso de Adolfo 
Caminha, se torna mais e mais dramático, pois se torna difícil dizer o quanto 
ele defendia e o quanto ele repudiava esse possível encontro com o outro lado 
do espelho, como já constatamos nas citações feitas anteriormente. Ao mesmo 
tempo que encontra na França as condições ideais de produção da literatura, 
Caminha insiste em dizer que a França não é aqui. Ainda assim para ele os 
editores franceses eram os ideais:

Isso prova que em França os editores não encaram somente o lado mercantil, 
financeiro, da cousa.

Selecionam, às vezes com prejuízo de seus interesses, protegem o talento, 
nobilitam-se perante a sua pátria, são verdadeiros beneméritos.

Mas a França é um país essencialmente intelectual, argumenta-se.
É verdade, ia-me esquecendo que estamos no Brasil, onde a profissão de escritor 

é a mais desgraçada de todas as profissões. O argumento acordou-me dessa meiga 
ilusão. Estamos no Brasil... (ibidem)

Como um homem de seu tempo, assim como o fizeram também gerações 
anteriores a sua e das quais ele foi herdeiro, como aquela que ficou conhecida 
na História da literatura brasileira de José Veríssimo como o modernismo de 
1870, geração da qual fizeram parte inúmeros intelectuais cearenses, entre 
eles podemos citar Capistrano de Abreu, Araripe Júnior, Rocha Lima, Tomás 
Pompeu de Souza Brasil, todos eles com passagem pela Escola de Direito do 
Recife, de onde também saiu Sílvio Romero, Adolfo Caminha oscilou entre 
a construção de uma imagem nacional que se identificava com a França e ao 
mesmo tempo a negava.

Essa, porém, não era a única tensão existente. Outra tensão para ele 
foi a da vida na cidade grande, onde supostamente o mundo apresentaria 
seus encantos, suas possibilidades, tendo o escritor cearense, até mesmo, a 
oportunidade de conhecer Nova York, o que encontramos narrado em seu 
livro No país dos ianques. Mas ao mesmo tempo em que a cidade era para ele 
deslumbrante, havia um certo encantamento pelo lugares bucólicos, afas-
tados da “civilização”. Esse novo par de tensão está presente não somente 
nos seus textos críticos, mas também nos seus textos ficcionais, com a busca 
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constante de um lugar no qual ele mesmo e suas personagens se sentissem 
a salvo do progresso que batia à porta e parecia assustá-lo ao mesmo tempo 
que o atraia.

Talvez esteja nessa tensão a explicitação de uma existência ocorrida 
entre duas fortes estéticas literárias: o romantismo e o naturalismo, ambas 
cultivadas por ele, o que o coloca numa espécie de encruzilhada estética, 
atravessada pelo simbolismo, que certamente ele já tomara conhecimento 
em Fortaleza por intermédio da Padaria Espiritual ao ler o Só, do poeta 
português Antônio Nobre, que já andava nas mãos dos homens de letras na 
capital do Ceará, como afirmou Caminha. Para Sânzio de Azevedo (1996), o 
simbolismo cearense teve relações diretas com Portugal bem antes de tomar 
conhecimento do grupo encabeçado no Sul do Brasil por Cruz e Souza, a 
ponto de, mesmo não havendo contato entre Norte e Sul, o Brasil teria uma 
literatura simbolista.

É preciso retomar um fato já aqui apontado: o de que no final do século XIX 
várias cidades do país, entre elas Fortaleza, e sobretudo o Rio de Janeiro, passavam 
por grandes reformulações que atingiram não somente ruas e praças, mas corpos 
e mentes, reformulações estas que nem sempre foram benéficas para o conjunto 
da sociedade, provocando a exclusão dos setores mais pobres. Essas supostas 
tensões internas do pensamento de Adolfo Caminha são tensões não somente 
pessoais, particulares do autor, mas da sociedade da qual ele fazia parte.

Nesse verdadeiro campo minado, entre dúvidas, aflições pessoais, tensões so-
ciais, entre a crença no progresso e a temeridade do que o mundo do bota-abaixo 
poderia construir de novo é que nossos intelectuais, considerados maiores ou 
menores, se movimentaram, ao ponto de, analisando o período conhecido como 
Belle Époque, quando essas tensões se intensificaram, Nicolau Sevcenko (2003) 
chamá-los de “os mosqueteiros intelectuais” e de “paladinos malogrados”. Os 
primeiros eram encantados com o progresso, o cientificismo, a república; esses 
eram descontentes, desiludidos, enfim, malogrados em seus intentos e projetos, 
entre eles podemos citar: José Veríssimo, Lopes Trovão, Augusto do Anjos, 
Farias Brito, Euclides da Cunha e também Adolfo Caminha.

Para muitos, a República foi a vitória do arrivismo, da incompetência, da 
imbecilidade, da aventura política. O que resultou em um afastamento dos 
intelectuais na participação do poder. Nicolau Sevcenko foi categórico ao 
tratar do resultado inesperado que tomou o movimento pela implantação da 
República, sobretudo os seus resultados nos meios intelectuais:
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A imensa transformação social, econômica e cultural que eles ajudaram a 
realizar, atuando como catalisadores de processos históricos, tomou um rumo 
inesperado e contrário às suas expectativas. Em vez de entrarem para um universo 
fundado nos valores da razão e do conhecimento, que premiasse a inteligência e 
a competência com o prestígio e as posições de comando, viram tudo reduzido ao 
mais volúvel dos valores: o valor do mercado. (ibidem, p.115)

Adolfo Caminha, mesmo sendo um funcionário público, estava entre esses, 
ou seja, os malogrados, sobretudo se lembrarmos aqui o fato de que ele não 
concordava, por exemplo, com o governo de Floriano Peixoto. Fato este que 
Caminha (1999a, p.63-4) afirmou em uma das suas Cartas literárias:

Senhor Redator: – No atual momento da vida brasileira parecerá um despro-
pósito ventilar questões que não digam direta ou indiretamente com a política 
militante, larga demais, extraordinariamente bojuda para conter grande número 
de sectários de todos os partidos; e o assunto desta carta funde-se todo na obra que, 
sem estardalhaço nem exageradas pretensões, acabo de publicar: a Normalista.

Muito embora. O verdadeiro artista ou homem de letras, vivendo, por força 
de sua índole, uma vida puramente subjetiva de reflexão e estudo, lamenta de si 
para si, no silêncio de seu gabinete, as grandes comoções intestinas como esta que 
o Brasil experimenta há dois meses, sem contudo irromper o fio de suas idéias, 
nem alterar o seu modus vivendi, imiscuindo-se noutro gênero de especulações 
contrárias à sua vocação.

Isso não é ser indiferente às dores da pátria – é ser coerente com os seus prin-
cípios e subordinado à sua índole de artista.

Agora mesmo, quando vou traçando estas linhas, ouço bombardeio, tiros surdos 
ao longe, mas nem por isso abandono a idéia fixa em meu cérebro de continuar a 
escrever, porque o contrário seria perder o momento psicológico, a ocasião precisa e 
inadiável, em que o espírito, obedecendo a um impulso natural e irresistível, forte 
como o que impele o criminoso para o crime, reclama imperiosamente a transmissão 
do pensamento para o papel.

Ninguém tem o poder de pensar, a um certo momento de sua vida, uma coisa di-
ferente daquela que efetivamente pensa. – É o Sr. Ramalho Ortigão quem o afirma.

E, de fato, como hei de eu dar atenção ao bombardeio que lá vai troando na 
baía, se o meu espírito está completamente absorvido, absolutamente dominado 
pela idéia de fazer literatura?

Vemos nessa longa citação que uma batalha interna acontecia no espírito 
de Caminha, mas o que nos parece ser também fruto do citado malogro expe-
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rimentado com a instauração da República, afinal, Adolfo Caminha também 
era um dos que sonharam e trabalharam para o fim da Monarquia, tendo sido 
um dos membros do Clube Republicano do Ceará desde o seu início, como 
nos informa Sânzio de Azevedo, (1999, p.158) tendo mesmo pronunciado um 
discurso por ocasião da instalação do governo  republicano provisório do Estado 
do Ceará “no dia seguinte ao dia da Proclamação da República”.

Frota Pessoa (1902, p.219-20), que estiveram presente nos últimos momen-
tos de Adolfo Caminha e, já em 1902, escreva sobre ele, foi feliz ao relembrar 
a participação de Caminha no movimento republicano em nosso país:

Nessa occasião deu-se a proclamação da Republica. O seu romance sentimental 
não o impedira de contribuir para a grande libertação. Desde os tempos de aspi-
rante que se manifestára republicano, com as mais avançadas idéas democráticas. 
Na Escola de Marinha, quando se tratou de prestar homenagem a Victor Hugo, 
elle, orador official por commisão dos collegas, exaltou o genio revolucionario do 
grande morto, e isto em presença do proprio imperador. E no Ceará fazia parte do 
Club Republicano, fundado nos ultimos tempos do Imperio.

Assim, logo que foi substituído o governo do Ceará, os seus companheiros de 
propaganda, collocando-se acima dos preconceitos, que haviam banido moralmente 
da sociedade o destemido marinheiro, mandaram buscal-o para participar das festas 
que se realisavam, commemorando o grande acontecimento, e, sendo-lhe dada a 
palavra, pronunciou um discurso que enthusiasmou o auditório.

Diante de tanto envolvimento com as ideias republicanas, como então ex-
plicar a indiferença de Adolfo Caminha pelas coisas da pátria, pela república 
com que sonhara? Voltamos novamente a Frota Pessoa que nos dá como indício 
do malogro a rejeição dos seus companheiros de farda e de movimento político 
pela sua união a uma senhora já casada com um oficial do exército:

Mas nada prevaleceu contra a sanha surda dos seus perseguidores. Em princi-
pios de dezembro o ministro da Marinha chama-o com toda a urgencia á Capital 
Federal. Debalde os seus superiores a bordo do patacho intervêm, communicando 
ao governo que o official se achava de licença, por molestia; a ordem é irrevogavel, 
e elle parte de novo. Chegado ao Rio, é mandado embarcar immediatamente num 
vaso de guerra que ia zarpar para a Europa.

Caminha apresentou-se a bordo e ao commandante declarou peremptoriamente 
que não seguia. Conselhos, admoestações, ameaças, tudo foi debalde. Tentou obter 
uma inspeção que comprovasse a debilidade da sua saúde; foi-lhe declarado que 
não lhe seria concedido nenhum attestado de moléstia, mesmo que realmente se 
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achassem enfermo. Nessa emergencia adoptou um alvitre de philosopho: metteu-se 
em casa á espera dos acontecimentos. O commandante mandou prevenil-o de que 
o vapor só esperava por elle para levantar ferros e que não zarparia sem leval-o a 
bordo. Elle respondeu pelo portador que não iria. Parentes, amigos, camaradas á sua 
casa procuraram dissuadil-o do louco proposito. O ministro estava irritadíssimo. 
Foi então que o marinheiro tomou a resolução extrema: pediu a sua demissão da 
armada nacional.

Demoraram-lhe o despacho do requerimento, protelaram a solução do caso, até 
que, porfim, tiveram que ceder, e Caminha, livre das cadeias disciplinares, o futuro 
amputado, sem dinheiro e nomeado praticante da thesouraria da fazenda do Caerá, 
chega á terra natal, jubiloso e feliz, levando o cumprimento do seu compromisso 
até o sacrificio. (ibidem, p.220-1)

Nesse excerto do texto de Frota Pessoa está uma possibilidade de explica-
ção fundamentada na relação estreita entre vida e obra, o que resultaria numa 
leitura cristalizada da ficção de Adolfo Caminha tendo como palavra-chave 
a vingança, ou seja, os seus dois primeiros romances – A normalista e Bom-
Crioulo – teriam sido escritos para que ele se vingasse da cidade de Fortaleza, 
que não aceitou a sua união com Isabel Jataí de Paula Barros, e, o segundo 
romance, para vingar-se da Marinha. Nesse motivo, ou seja, a vingança, uni-
da ao ressentimento, estariam as causas para a desilusão de Caminha com as 
cousas e gentes da república recém-instalada.

Pápi Júnior (1897, p.5-6), escritor carioca radicado no Ceará, e contem-
porâneo de Adolfo Caminha é quem, no entanto, mais nos fala a respeito da 
participação do autor de A normalista nas lides do movimento republicano na 
então província do Ceará e quem nos dá uma outra possibilidade de compre-
ender esse afastamento e desinteresse:

Foi num desses assomos de revolta que o vi, pela primeira vez, em uma sessão 
do Centro Republicano, feita pelo calado da noite, sob as ameaças da policia mo-
narchica dominante. Era uma sociedade utópica, gestada pelo espirito immalevolo 
de doze rapazes, que visionavam para a Patria progredimentos e liberdades.

Havia ali para os profitentes a formula de um juramento solemne com promessas 
e sacrificios, – o empenho da honra e o desperdício da vida. Esse juramento fel-o 
com todas as altisonancias do seu caráter já formado pondo em phrases possuídas 
a rebeldia de suas ideias, a intimidez com que havia mais tarde de enveredar, com 
a sua existencia de sonhador, no meandro das grandes mentiras sociaes, dos pre-
conceitos da burguezia intolerante, da inveja dos nullos e dos dentes aguçadissimos 
da ignorancia pretenciosa.
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A sua profissão de fé não foi a formula de uma adhesão banal e ridícula, trazia 
um brado intensissimo de revolta.

Senhores! (disse ele) A Republica pode ser hoje uma aspiração patriótica, mas, 
as minhas idéias, sinto que me aproximam muito mais do campo egualitario do 
socialismo.

Se de início o sentimento produzido foi de alegria, o que veio a seguir foi a 
desilusão, de certo modo já aguardada por quem pretendia mais do governo 
republicano. Esses fatos aqui trazidos à tona têm como objetivo mostrar que 
a relação entre autores, obras e mercado está também permeada por circuns-
tâncias sociais e pessoais, ou seja, que essas categorias, diferentemente de uma 
abordagem autocentrada, estão vinculadas às especificidades do espaço e do 
tempo que as produziu.

Esse sentimento de malogro de fim de século ou uma certa paralisação do 
país em todas as suas esferas foi também experimentada pelo mercado, sobre-
tudo pelo mercado livreiro que está ligado aos autores e ao público. Como já 
afirmamos, parte considerável da década de 1890, portanto da primeira década 
da República, foi caracterizada pela estagnação, pelo sentimento de derrota que 
também marcou os nossos intelectuais, entre eles vários de nossos escritores. 
Apesar disso, era preciso publicar, ou seja, entrar em contato com os editores. 
No caso de Adolfo Caminha o seu primeiro editor foi Serafim Alves.

O primeiro editor o autor nunca esquece

Voltemos, porém, aos editores. Foi a partir do diálogo de Caminha com o seu 
suposto amigo trocista, anteriormente citado, que o autor cearense traçou em seu 
texto algumas informações a respeito do seu primeiro editor: o senhor Serafim 
Alves, que publicara os seus dois primeiros livros – Voos incertos (primeiras pá-
ginas) e Judith e Lágrimas de um crente, o primeiro de poemas e o segundo duas 
novelas, hoje volumes raríssimos e ambos melifluamente românticos. Aos vinte 
anos de idade, em 1887, ano em que dera a publicidade esses dois livros, Adolfo 
Caminha era um jovem membro da Marinha Imperial Brasileira e aspirante a 
autor, tendo já publicado um dos seus primeiros textos críticos em 1885.

Ao comentar a respeito de Serafim Alves, afirmou Adolfo Caminha (1999a, 
p.123): “Dias depois o bom velho [Baptiste Louis Garnier] entregava a alma a 
Deus e um belo dote à família. Não chorei, porque... porque não tive a mínima 
vontade, como não choraria pela morte do Sr. Serafim Alves ou de qualquer outro 
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livreiro da rua de S. José, por mais honesto que ele fosse”. Apesar de destacar 
a honestidade de Serafim Alves, Adolfo Caminha não parece considerar que 
isso fosse um mérito, mais um valor obrigatório de todas as pessoa, pois logo 
em seguida ao comentário transcrito antes ele afirmou: “A melhor qualidade, 
a grande virtude que exalçava o finado Garnier era ser trabalhador e fazer pela 
vida honestamente. Ora, isso não é bastante para que um homem seja aclamado 
e mereça estátua. Quem não trabalha não tem direito à vida” (ibidem, p.123). A 
respeito de Serafim José Alves, Laurence Hallewell fez o seguinte registro:

Muito mais importante foi o negócio fundado por Serafim Alves em 1851, no 
número 16 da praça D. Pedro II (hoje praça 15 de Novembro). Como já mencio-
namos, nos últimos anos do século XIX essa casa publicou mais livros no Brasil 
do que qualquer outra, com exceção da Garnier e da Laemmert. Perto do final do 
século, mudou-se para a rua 7 de Setembro no. 83.18

Infelizmente, os registros de Adolfo Caminha a respeito de Serafim Alves 
são escassos. Salvo o fato de ele ter sido o seu primeiro editor, nada mais re-
gistrou Adolfo Caminha nesse sentido. Mas diante de tantos exemplos que 
reforçam a visão pejorativa de Adolfo Caminha a respeito dos editores, vale 
perguntar: qual a relação de Adolfo Caminha com aquele que publicou a maior 
parte de seus títulos? 

Domingos de Magalhães

Em seu texto “Editores”, Adolfo Caminha não registrou nenhum fato a 
respeito do editor dos seus romances A normalista, Bom-Crioulo, de No país dos 
ianques, memórias de viagem aos Estados Unidos e Tentação, seu último romance, 
que, segundo Sânzio de Azevedo (1999, p.133), “traz data de 1896, mas circulou 
mesmo a partir do ano seguinte”. Os três primeiros títulos foram publicados por 
Domingos de Magalhães e o último pela livraria Laemmert, o único publicado 
por uma casa de editores estrangeiros. Em seu texto “Novos e velhos”, Adolfo 
Caminha faz o seguinte registro a respeito das publicações do ano de 1893:

 18	 	Laurence	Hallewell	no	§	73	registrou	que	na	seção	portuguesa	do	Catálogo	da	Livraria	Acadêmica	
da	Casa	Garroux,	com	aproximadamente	7.500	itens,	as	publicações	da	Garnier	correspondem	
quase	que	à	metade,	as	da	editora	Laemmert	a	pouco	mais	de	um	terço,	vindo,	logo	em	seguida	
a	casa	de	Serafim	José	Alves,	com	o	correspondente	a	6%	do	número	total.
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Se quiséssemos fechar hoje o balanço do ano que expira, contaríamos dificilmen-
te meia dúzia de trabalhos dignos de figurarem na bibliografia nacional. Entretanto, 
este ano a messe foi abundante, registraram-se algumas estréias promissoras, 
novos e inteligentes editores vieram com o seu nobre esforço iniciar uma época de 
entusiasmo, infelizmente passageiro, de que resultaram de um lado algumas obras 
notáveis, e d’outro lado muitas obrinhas de merecimento duvidoso.

Nessa citação, no que diz respeito aos editores, Adolfo Caminha estava, 
possivelmente, referindo-se a Domingos de Magalhães, pois esse foi, como 
já vimos, na década de 1890, no Brasil, a grande estreia no campo editorial, 
uma vez que a editora e livraria Garnier estava em um momento de declínio, 
o que fez que a Domingos de Magalhães, uma empresa de capital nacional, se 
estabelecesse na publicação de autores também nacionais. No seu início, essa 
nova casa editora também se situavam na região menos prestigiada do que a 
rua do Ouvidor. Porém, à medida que os negócios prosperavam, a Domingos 
de Magalhães se estabeleceu entre as lojas chiques de produtos importados 
e de luxo da rua do Ouvidor, como é possível constatar na capa do romance 
Bom-Crioulo, evidenciando, desse modo, a sua ascensão.

Ainda a respeito de Domingos de Magalhães destacamos o seguinte fato: 
o editor procurava entre os novos escritores aqueles cuja obra e personalidade 
fossem capazes de produzir algum escândalo, o que, em tese, mobilizaria o 
interesse dos leitores. Na introdução da edição que preparou de Missal e Bro-
quéis, de Cruz e Souza, afirmou Ivan Teixeira (1998):

No início dos anos 90 [1890], surgiu [Domingos de] Magalhães e Companhia. 
Por imposição do mercado, essa editora teve de investir em autores inéditos, 
sobretudo aqueles que, com algum escândalo, garantissem evidência ao novo 
empreendimento. Isso explica o lançamento, em 1893, de dois livros estranhos 
à literatura de então: Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Lançar um autor negro 
cinco anos após a Abolição era um irresistível apelo comercial.19

Talvez, à época, o conteúdo considerado polêmico de A normalista tenha 
garantido também a entrada de Adolfo Caminha no catálogo de Domingos de 
Magalhães, o que nos leva a acreditar que houvesse um público leitor para o 
que poderíamos chamar de uma “literatura escandalosa” e que o editor tinha 

 19	 Vale	destacar	que	Cruz	e	Souza	e	Adolfo	Caminha	foram	publicados	pela	Domingos	de	Magalhães,	
que	naquele	mesmo	ano	de	1893	colocou	na	praça	os	livros	Missal e Broquéis e A normalista 
(Cenas do Ceará).
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o conhecimento prévio dos anseios dos leitores, restando-lhe, portanto, criar 
meios para satisfazer as necessidades do público e as suas próprias, uma vez 
que o seu trabalho visava, sobretudo, o lucro financeiro.

Talvez se os romances de Adolfo Caminha não tivessem a capacidade de sus-
citar algum escândalo no público leitor do final do século XIX eles não teriam sido 
publicados, o que nos faz pensar também no fato de que, não somente a edição 
ou impressão, mas a sua própria produção, ou seja, o emprego de um tempo de 
produção do texto, fosse dependente da necessidade do público, por mais que o 
seu autor tivesse uma compreensão, senão totalmente contrária, mas ao menos 
crítica em relação as imposições do que chamou do “gosto pulha da burguesia”. 
Roger Chartier (1999b, p.35-6), ao tratar da reaparição do autor afirmou:

Dependente: ele [o autor] não é o mestre do sentido e suas intenções expressas na 
produção do texto não se impõem necessariamente nem para aqueles que fazem desse 
texto um livro (livreiros-editores ou operários da impressão), nem para aqueles que 
dele se apropriam para a leitura. Reprimido: ele se submete às múltiplas determina-
ções que organizam o espaço social da produção literária, ou que, mais comumente, 
delimitam as categorias e as experiências que são as próprias das matrizes da escrita.

Esse fato nos mostra que a independência do autor ante o mercado, destaca-
damente no Brasil do final do século XIX, era bastante frágil. Apesar de ter-se 
mostrado consciente do que para ele seriam as condições ideais de produção, 
Adolfo Caminha não passou incólume aos interesses do mercado, o que não 
quer dizer que tenha renunciado à sua capacidade de crítica. O que esse fato 
nos indica é mais uma tensão entre a literatura ideal e a literatura possível, e 
ainda entre a vida ideal e a vida real dos homens de letras naquele período. 
Portanto, se algum escândalo era necessário, por que não fazê-lo?

Escândalo sim, mas com contrato

O caráter de uma suposta natureza escandalosa da obra em causa é refor-
çado pelo fato de que o próprio Adolfo Caminha escreveu uma defesa20 do seu 

 20 O texto referido circulou primeiramente no jornal Gazeta de Notícias com o título de Cartas lite-
rárias I e traz como assinatura de seu autor não o nome de Adolfo Caminha, mas as suas iniciais 
invertidas, portanto, C. A., o que fez que a autoria das citadas cartas parecessem como de Capistrano 
de Abreu ou de Constâncio Alves, que à época também colaboravam com o jornal carioca, fato 
o corrido, possivelmente, por tratar-se o texto de uma autodefesa. Essa confusão só foi desfeita 
quando Adolfo Caminha reuniu os textos críticos e os publicou, em livro, em 1895.
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romance A normalista que, segundo ele, era acusado de “imoral”, fato que se 
repetiu com a publicação de Bom-Crioulo, para o qual o autor escreveu um 
outro texto também de defesa intitulado de Um livro condemnado,21 apontan-
do para a recepção controversa de sua obra, que tratava de um assunto tabu 
para o público leitor do período: o homoerotismo ou, utilizando o conceito 
vigente da época, o homossexualismo, que pelo sufixo empregado aponta 
para a compreensão de uma sexualidade considerada pelos saberes médico e 
jurídico como doentia. Vemos, pelos motivos apontados, que a Domingos de 
Magalhães encontrou em Adolfo Caminha o modelo ideal para a sua política 
de publicação. Se a editora procurava “escândalos”, aquele autor os tinha para 
oferecer. Mas se a Domingos de Magalhães necessitava de escândalos, que os 
seus autores tivessem ao menos a garantia de seus direitos em contratos.

Tratando dos contratos da editora Francisco Alves, Anibal Bragança (1999) 
retomou a prática de alguns dos editores brasileiros ainda no século XIX e, entre 
eles, a atuação de Domingos de Magalhães, chegando até mesmo a citar dados 
referentes aos contratos de Adolfo Caminha com o editor citado:

Desconhecemos as tentativas do autor [Adolfo Caminha] que resultaram infru-
tíferas, entretanto, temos os dados referentes aos contratos dos três livros publicados 
por Domingos de Magalhães. Em 17 de março de 1893 o autor assinou o contrato 
para a primeira edição de A normalista, de mil exemplares, que lhe assegurava cem 
exemplares da obra e mais 10% sobre a venda do livro “caso a edição se esgote no 
praso de trez meses a contar da data de seu apparecimento”; na cláusula 3a. ficava 
estabelecido que “O autor Adolpho Caminha compromete-se a não exigir mais 
exemplares da referida primeira edição em caso algum”. (ibidem)

Vê-se por essa citação que Aníbal Bragança lida com fontes específicas: os 
contratos entre as partes envolvidas na publicação de obras literárias ficcionais, 
ou seja, o autor e o editor, que, nesse aspecto, são mediados por um instrumen-
to legal e jurídico, assegurando os direitos e deveres das partes citadas. Esse 
instrumento é também parte de um discurso jurídico que conforma a relação 
entre os sujeitos envolvidos na transação comercial, fato esse que está ligado 
pelo novo estatuto da economia de mercado que se inseriu no Brasil à medida 
que o país passou a interessar e a fazer parte efetiva do processo ocidental de 

 21	 Texto	publicado	em	A Nova Revista,	Rio	de	Janeiro,	n.2,	fev.	1896.
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industrialização de bens. A respeito do papel do autor nesse contexto na Europa 
em via de mecanização da produção do impresso afirmou Chartier (1999b, 
p.44): “A nova economia da escrita sugere a visibilidade plena do autor, criador 
original de uma obra da qual ele pode legitimamente esperar lucro”.

Aníbal Bragança (1999, p.460) também apresentou dados específicos a 
respeito da publicação de No país dos ianques e de Bom-Crioulo. A respeito do 
primeiro afirmou:

O contrato para a edição de No paiz dos Yankees, assinado em 15 de abril de 1894, 
estabeleceu que a edição seria de 2 mil exemplares e que o autor receberia a quantia 
de Rs 400$000 (quatrocentos mil réis), pagos em duas prestações iguais, uma no 
ato da assinatura e aoutra trinta dias após o “volume estar à venda”; isso além de 
25 exemplares, que, pela cláusula 3a., “não poderão ser vendidos pelo autor”.

Um outro contrato regeu a publicação do romance Bom-Crioulo:

O contrato para a edição de Bom Creoulo previa a tiragem de 5 mil exemplares 
e foi assinado em 15 de outubro de 1894. O autor recebeu Rs 2:000$000 (dois 
contos de réis), pagos em três prestações: duas de Rs 500$000 cada e a última de 
Rs 1: 000&000, prevista para pagamento trinta dias depois de estar à venda o livro. 
Foi paga em 30 de dezembro de 1896, véspera da morte do autor, falecido antes de 
completar 30 anos. (ibidem)

Comparando os valores pagos a Adolfo Caminha pela edição das obras citadas 
com os valores pagos a outros autores que publicaram suas obras também no final 
do século XIX, pela Editora Francisco Alves, por exemplo, pode-se considerar 
que o procedimento de Domingos de Magalhães como editor foi satisfatório, 
sobretudo no caso de Bom-Crioulo, obra que prometia causar polêmica, pelo 
motivo que se indicou anteriormente, e que, apesar desse fato, teve uma tiragem, 
como informou Bragança, de cinco mil exemplares, que pode ser considerada 
grande para os padrões da época, o que reforça a hipótese de um “gênero” literário 
escandaloso, talvez próximo dos faits-divers, do folhetim etc.

Se comparado ao romance O Atheneu, de Raul Pompéia, publicado em 
1896 pela Francisco Alves, Adolfo Caminha com o seu Bom-Crioulo recebeu 
Rs 500$000 (quinhentos réis) a mais, uma vez que pelos direitos autorais 
Pompéia recebeu, de forma parcelada, Rs 1:500$000. Olavo Bilac e Coelho 
Neto, por exemplo, receberam da editora Francisco Alves, em 1896, o valor 
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de Rs 2:000$0000 (dois mil réis) pela edição de A pátria brasileira, o mesmo 
valor pago pela edição de Bom-Crioulo. Se esses valores parecem favoráveis na 
República das Letras, o mesmo não se pode dizer se comparados aos valores do 
custo de vida no Rio de Janeiro do período, como gastos com aluguel, vestuário, 
alimentação e bens de consumo básicos.

Viver custa caro

Lajolo & Zilberman, em Formação da leitura no Brasil, oferecem dados a 
respeito do custo de vida do Rio de Janeiro. Pelos dados oferecidos pode-se con-
cluir que o valor do trabalho intelectual é sempre inferior aos gastos com bens, 
serviços e produtos de consumo já citados. De onde se conclui também que a 
luta pelos direitos do autor, travada, na visão de Adolfo Caminha, sobretudo 
na relação desse com os editores, é a expressão de uma luta pela sobrevivência, 
que se pode compreender como uma luta pela entrada no sistema literário, no 
campo literário e, em alguns casos, no campo de poder, uma vez que muitos 
dos escritores brasileiros também ocuparam cargos diversos na estrutura bu-
rocrática estatal, assumindo postos de relevo junto às instituições políticas e às 
autoridades, mas também tomando assento em cargos menores do segundo, 
terceiro e quarto escalões da vida política e pública nacionais. A respeito do 
campo de poder afirmou Pierre Bourdieu (1996, p.244):

Muitas das práticas e das representações dos artistas e dos escritores (por exem-
plo, sua ambivalência tanto em relação ao “povo” quanto em relação aos “burgue-
ses”) não se deixam explicar senão por referência ao campo de poder, no interior 
do qual o próprio campo literário (etc.) ocupa uma posição dominada. O campo 
de poder é o espaço das relações de força entre agentes ou instituições que têm em 
comum possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes 
campos (econômico ou cultural, especialmente). Ele é o lugar de lutas entre deten-
tores de poderes (ou de espécies de capital) diferentes que, como as lutas simbólicas 
entre os artistas e os “burgueses” do século XIX, têm por aposta a transformação 
ou a conservação do valor relativo das diferentes espécies de capital que determina, 
ele próprio, a cada momento, as forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas.

Ainda comparando os valores recebidos por Adolfo Caminha com a edi-
ção de seu romance Bom-Crioulo e outras obras publicadas à época e também 
observando a inserção de alguns dos escritores brasileiros do período, como os 
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aqui já citados, devemos destacar o fato de que a geração de escritores a qual 
pertencia Coelho Neto, por exemplo, ainda estava se afirmando no campo 
intelectual como é possível constatar com a edição do já citado romance A 
conquista, de 1899. João Paulo Coelho de Souza Rodrigues (2006, p.68-9) 
afirmou a esse respeito:

A “conquista” ia tomando forma conforme vinham, aos poucos, as vitórias, 
muito embora o sonho de um lugar privilegiado na sociedade ainda não tivesse 
se concretizado em 1897 ou 1899 para os antigos boêmios. Daí que Coelho Neto 
escrevesse na apresentação: “e, se ainda não tomamos de assalto a praça em que 
vive acastelada a indiferença pública, já cantamos em torno, e, ao som dos nossos 
hinos, ruem os muros abalados, e avistamos, não longe, pelas brechas, a cidade 
Ideal dos nossos sonhos”.

Vemos então que a conquista do sistema literário era também tão importante 
quanto a conquista do sistema de poder. Adolfo Caminha não viveu muito 
para que triunfassem os seus esforços, ao contrário. Assim como muitos de 
sua geração ele não teve a oportunidade que tanto aguardava, fosse o reco-
nhecimento advindo do campo literário, fosse o reconhecimento advindo do 
campo de poder. A morte prematura e as suas precárias condições de vida são 
um exemplo do malogro dos seus intentos. Só a permanência de sua obra, ainda 
que submetida à condições adversas, garantiu uma espécie de vitória.

A conquista aos poucos

Apesar de sua situação nada favorável, o percurso feito por Adolfo Caminha 
nos leva a crer que, aos poucos, a sua obra seria publicada pelas grandes editoras 
em funcionamento no Brasil do século XIX e prova disso é a publicação de 
Tentação, seu último romance, que se deu pela editora Laemmert. Na opinião 
de Hallewell, a Laemmert “Foi durante muito tempo a principal concorrente 
de B. L. Garnier e, no intervalo de 1893, data da morte de B. L. Garnier, e a 
passagem do século, quando Hippolyte Garnier decidiu revitalizar sua filial 
do Rio, tornou-se a principal casa editora brasileira”.

Se observarmos bem, é justamente neste período que a Laemmert publica 
o romance de Adolfo Caminha, mais precisamente em 1896, tendo o mesmo 
circulado apenas em 1897, como já indicamos, ou seja, em um período em que 
a casa firmou-se no ramo do comércio de livros no Brasil. Assim, não somente 
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os editores passam por um processo de ascensão, apontado, aqui, por exemplo, 
com a mudança de endereços, como podemos constatar na reprodução das capas 
dos romances de Caminha. Na capa de Tentação é possível constatar que essa 
casa editora mantinha, de algum modo, contatos em outras praças, que não 
somente o Rio de Janeiro, o que significa também o crescimento da empresa e, 
consequentemente, a ampliação do seu raio de ação e de divulgação das obras 
constantes em seu catálogo, sendo também um exemplo claro da busca por 
um maior número de leitores e o crescimento do mercado editorial no Brasil 
do final do século XIX.

A chegada na Laemmert foi o indício de que, se continuasse a produzir, 
Adolfo Caminha poderia ter conquistado aquilo que almejava: as condições 
ideais de produção. Aos poucos, o reconhecimento dos seus pares era con-
quistado como podemos constata na seguinte afirmação de Sânzio de Azevedo 
(1999, p.15):

Quinze dias antes de sua morte, em uma das reuniões que antecederam a 
instalação da Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça, um dos seus 
idealizadores, havia sugerido, entre outros, o nome de Adolfo Caminha para ocupar 
uma de suas cadeiras. Era tarde, porém, e o escritor cearense talvez haja falecido 
sem saber que seu nome fora lembrado para fazer parte da mais alta instituição 
literária do país.

Outro fato importante que aponta para essa conquista aos poucos, ao 
menos da notoriedade, é que os contos que fariam parte de um livro que o 
escritor preparava antes de falecer, intitulado de Pequenos contos, que veio a se 
perder, seria editado em oficinas parisienses de uma casa editora estrangeira, 
como informa Sânzio de Azevedo fundamentado em um artigo publicado no 
periódico português A Mala da Europa: “Tem no prelo as seguintes obras; – A 
Normalista, segunda edição, ilustrada, e Pequenos Contos, a compor nas oficinas 
parisienses, editados pela Casa Fauchon, do Rio...” (ibidem, p.127).

Infelizmente, a morte prematura, aos trinta anos incompletos, não permi-
tiram que Adolfo Caminha visse esses livros que estavam no prelo chegarem 
às livrarias e às mãos dos leitores. Os contos, como já dissemos, haveriam de 
se perder, para ser somente no ano de 2000 reunidos por Sânzio de Azevedo 
em um volume intitulado Contos; a segunda edição de A normalista só foi 
publicada muitos anos após a morte do inditoso escritor.
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Figura 6 – Capa do romance Tentação (Azevedo, 1999, p.187).
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Diante desses fato, parece-nos válido lembrar as palavras da personagem 
Zuza, do romance A normalista, ao queixar-se das intrigas que sofria em 
Fortaleza: “Concluo o meu curso e sigo para a Europa, é o verdadeiro, ora 
deus!” (Caminha, 1998, p.136). Enfim, o destino era a Europa, onde a obra de 
Adolfo Caminha só chegou com as traduções do romance Bom-Crioulo, como 
apontamos anteriormente.

Arte e artista na visão de Adolfo Caminha

Se Adolfo Caminha estava preocupado com a situação do autor brasileiro, 
ele não deixou de pensá-la em uma escala mais ampla, apontando assim para 
a sua preocupação com o conceito de arte, que geralmente em seus textos crí-
ticos ele grafava com a inicial maiúscula: Arte. No trecho que transcrevemos 
a seguir percebemos, claramente, a universalização da sua compreensão de 
arte e da condição do autor:

Aqui no Brasil, como na França, como na Alemanha, como na Escandinávia, 
como em toda parte, a história do artista é sempre a mesma história inenarrável, 
sempre a mesma legenda feita de desesperos, cortada de angústias cruéis, e onde 
cada página marca um episódio lutuoso, uma nota emocional, uma fatalidade 
sombria, um grito de dor, uma blasfêmia recalcada... É isso que fez o grande Balzac 
escrever: – “Fala-se nas vítimas causadas pela guerra, pelas epidemias; mas quem 
pensa no campo de batalha das artes, das ciências e das letras, e quantos esforços vio-
lentos para aí triunfar amontoam mortos e moribundos?”. (Caminha, 1999a, p.26)

De fato, Adolfo Caminha encarava a situação do autor e sua relação com os 
editores como se estivesse em um campo de guerra. Certamente por isso não 
lhe faltou pensar a respeito do que chamou de “meio intelectual brasileiro”, 
apontando para os sujeitos nele existentes e para o modo como esses sujeitos 
procuravam se colocar. Adolfo Caminha não deixou de apontar para o modo 
como os autores utilizavam as mais diversas táticas e estratégias para conseguir 
um lugar no campo literário. Dotado de teorias evolucionistas, ele agrupou os 
escritores em três classes distintas, a saber:

Quem se colocar diante do “meio” intelectual brasileiro, em frente ao pequeno 
círculo de escritores e artistas que, numa sede voraz de popularidade e glória, andam 
a mendigar os favores da imprensa jornalística, ordinariamente leal a um rigoroso 
programa econômico e a um modus vivendi pouco literário e muito burguês, há de 
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reconhecer três classes notáveis de indivíduos empenhados na luta pelo renome: a dos 
nulos, ou dos felizes, que marcham triunfalmente na vanguarda, coberta de benção 
protetora de seus ídolos; a grande classe dos medíocres, numerosa como um exército, 
abençoada também, e pouco menos feliz do que aquela, dominando, às vezes, pelo 
charlatanismo e pela audácia irreverente; e, em terceiro a classe oprimida, a triste 
classe obscura dos homens de talento, que preferem a glória definitiva e soberana a 
glória póstuma, conquistada pelo trabalho de muitos anos, e que outra cousa não é 
senão a admiração quase religiosa do futuro, - ao incenso vaporoso da atualidade, 
às aclamações momentâneas do presente. (ibidem, p.25, grifos nossos)

A partir dessa citação, podemos perceber um possível maniqueísmo que 
marca a opinião de Adolfo Caminha a respeito dos sujeitos que formam o 
sistema literário e estão implicados na produção da obra de arte literária. Não 
se trata, portanto, de uma luta de todos os autores contra todos os editores em 
nome dos direitos do autor, mas de uma luta pelos direitos daqueles autores 
que fazem do trabalho literário uma atuação profissional e colaboram de 
forma empenhada, para usar novamente um conceito de Antonio Candido, 
com a sociedade, implementando conceitos e opiniões que em determinado 
momento lhes parecem caros, e, assim, contribuindo para uma defesa dos 
valores estéticos da Arte.

O suposto maniqueísmo da opinião de Adolfo Caminha pode ser assim 
desfeito, uma vez que, no âmago da discussão, estão os conceitos de autor, 
obra e literatura, sem desconsiderar que esses estão desvinculados dos valores 
financeiros. Mais do que maniqueísmo, achamos por bem tratar o fato como 
um conjunto de tensões existentes no sistema literário e mais alargadamente 
no campo literário, desfazendo, por exemplo, o entendimento da existência 
de um corpo único: o autor, como a denotação de uma coletividade capaz de 
representar todos os sujeitos ligados à prática da escrita literária ficcional, afinal 
é evidente pela citação feita anteriormente que Adolfo Caminha não defende 
todos os autores, mas somente aqueles que considera fazer parte dos seus 
conceitos a respeito de Arte e, mais especificamente, de Literatura.

Mais do que maniqueísmo, portanto, procuramos mesmo falar em tensões 
que se expandem no sistema e se ampliam para os campos literário, social e 
econômico. A defesa feita por Adolfo Caminha dos valores financeiros como 
retorno prático do trabalho intelectual apresenta-se de modo coerente, levando-
se em consideração, sobretudo, as distinções e classificações que ele elaborou 
e que neste capítulo temos procurado evidenciar.
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Ao final de seu texto a respeito dos editores, Adolfo Caminha (1999a, 
p.125) mais uma vez ocupou-se dos autores, ou melhor, da tensão entre esses 
e as “sanguessugas”, retomando assim uma das personagens dos seus textos 
críticos: “Um conselho, porém, aos moços de talento: não se deixem dominar 
pela sanguessuga, reajam contra a mistificadora influência dos editores, porque, 
ou eles procedem com eqüidade remunerando a inteligência dos que trabalham, 
ou morrem de anemia profunda...”.

Nesse conselho, vemos que a compreensão de Adolfo Caminha a respei-
to do papel dos autores e dos editores é a de que ambos fazem parte de um 
mercado, o mercado dos livros, o que, de fato, não parece ser um problema 
para o escritor cearense, pois o que lhe parece aflitivo é o fato de somente uma 
das partes envolvidas no mercado dos livros ser a única beneficiada e a outra 
explorada. Para essa realidade mais complexa era necessária a atuação de um 
político e, nesse caso, de um político envolvido em um mundo específico: o 
autor, o autor-político. É esse o cargo que Caminha ocupou ou pretendeu ocu-
par com suas ações e palavras juntos aos diversos sujeitos do mundo dos livros. 
A sua atuação, nesse caso específico, fez-se sentir na sua ficção, na sua crítica. 
Porém, a realidade, que é sempre mais complexa, nos oferece a oportunidade 
de ver o fato ao menos por dois lados, pois, se até então Adolfo Caminha foi 
problematizado e analisado apenas como autor, agora, faremos o mesmo, leitor, 
com a sua atuação como editor.


