
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BEZERRA, CEO. Adolfo Caminha: um polígrafo na literatura brasileira do século XIX (1885-1897) 
[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura acadêmica, 2009. 482 p. ISBN 978-85-7983-
033-4. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Adolfo Caminha, autor-editor 
 
 

Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra 



O autor-editor

Mais uma face (ou máscara?) do autor

Como já vimos, Adolfo Caminha não foi apenas autor. No rol de suas 
atividades no campo literário ou, de modo mais amplo, no campo intelectual, 
a edição de jornais e revistas constitui mais uma de suas faces ou mais uma 
de suas máscaras, que, se analisada, enriquece a compreensão do conjunto de 
sua obra e a sua atuação como homem de letras, definindo, desse modo, a sua 
atuação como polígrafo, pois é sempre válido lembrar que o compreendemos 
como tal, tanto porque essa parece ser uma prática comum no seu tempo, 
como ela significava também um modo de garantir algum ganho financeiro, 
o que era indispensável para os que deviam sustentar não somente a si e a 
sua arte, mas também a sua família. Portanto, a poligrafia era uma forma 
de estar em todos os lugares da República das Letras: na ficção, na crítica, 
no jornalismo. Ela era também um tipo de propaganda possível das obras 
que os autores produziam e uma forma de tecer as inúmeras relações que 
sustentavam a trama das condições de produção da literatura nacional no 
final do século XIX.

Antes, porém, apresenta-se-nos um problema: como podemos conceituar o 
autor-editor, sujeito, à primeira vista, ambíguo, sobretudo se tomarmos como 
referência o ensino compartimentado da literatura? Como unir esses sujeitos 
supostamente tão diferentes? Em busca de uma conceituação, citamos François 
Bessire (2001, p.7):
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Écrivain éditeur: la réunion de ces deux mots qui, dans leur acception courante, 
désignent deux fonctions bien distinctes, deux mondes très différents – d’un côté la 
pensée et l’écriture, de l’autre la production et la vente, d’un côté le texte et de l’autre 
le livre – permet de délimiter de façon rapide et commode notre sujet. L’écrivain est 
éditeur dès lors qu’il intervient dans ce qu’on pourrait appeler le «champ éditorial», 
c’est-à-dire tout le processus qui commence une fois le point final mis au texte et 
s’achève quand le livre arrive entre les mains du lecteur; l’écrivain est éditeur quand 
il prend em charge tout ou partie des fonctions éditoriales (au sens scientifique comme 
au sens téchnique), qu’il édite ses propes œuvres ou celles d’autrui: préparation du 
texte (choix, ordre, état, etc.), annotation, avant- et après-texte, choix d’un système 
d’ «énonciation typographique» (caractères, format, mise en page, illustrations, etc.), 
impression, diffusion. Seul maître du texte, l’écrivain entre dans le champ éditorial en 
concurrence avec d’autres acteurs, variables selon l’époque: le mécène, le commandi-
taire, le protecteur, le censeur, le juge, l’imprimeur, le libraire, l’éditeur, etc. L’enjeu 
est pour lui de conserver, contre eux et malgré eux, selon des modalités historiquement 
variables, la maîtrise du texte et ses effets: contrôle du moment de sa publication, de 
son état, part des bénéfices attendus de l’operation, influence sur sa lecture par le 
moyen d’une «poétique du livre».1

 
Antes de passarmos propriamente a tratar do caso de Adolfo Caminha como 

autor-editor, parece-nos importante desenvolver uma breve reflexão a partir da 
proposta de Bessire, sobre a qual podemos dizer que a figura do autor-editor 
coloca em questão a noção que temos do conceito de autor ou escritor, pois ao 
longo de seu desenvolvimento, esse conceito consagrou uma figura, um tipo 
bastante específico; esse tipo viveria em um mundo no qual as preocupações 
financeiras não estariam presentes; ele mesmo não saberia ou não gostaria de 

 1	 “Escritor	editor:	e	reunião	destas	duas	palavras	que,	na	sua	acepção	corrente,	designam	duas	
funções	bem	distintas,	dois	mundos	muito	diferentes	–	de	um	lado	o	pensamento	e	a	escritura,	do	
outro	a	produção	e	venda,	de	um	lado	o	texto	e	do	outro	o	livro	–	permite	delimitar	de	maneira	
rápida	e	cômoda	nosso	sujeito.	O	escritor	é	editor	desde	que	ele	intervém	nisto	que	poderíamos	
chamar	de	‘campo	editorial’,	isto	é,	todo	o	processo	que	começa	uma	vez	colocado	o	ponto	final	
no	texto	e	acaba	quando	o	livro	chega	as	mãos	do	leitor;	escritor	é	editor	quando	ele	toma	para	si	
toda	ou	parte	das	funções	editoriais	(no	sentido	científico	e	no	sentido	técnico),	quando	ele	edita	
suas	próprias	obras	ou	as	dos	outros:	preparação	do	texto	(escolha,	ordem,	estado	etc.),	a	anota-
ção,	antes	e	após	o	texto,	escolha	de	um	sistema	de	‘enunciação	tipográfica’	(caracteres,	formato,	
paginação,	ilustração	etc.),	impressão,	difusão.	Único	mestre	do	texto,	o	escritor	entra	no	campo	
editorial	em	concorrência	com	outros	atores,	variáveis	segundo	as	épocas:	o	mecenas,	o	financia-
dor,	o	protetor,	o	censor,	o	juiz,	o	impressor,	o	livreiro,	o	editor,	etc.	A	aposta	é	para	ele	conservar,	
contra	ele	e	apesar	dele,	segundo	modalidades	historicamente	variáveis,a	mestria	do	texto	e	seus	
efeitos:	controle	do	momento	de	sua	publicação,	de	seu	estado,	parte	dos	benefícios	alcançados	
na	operação,	influência	sobre	sua	leitura	por	meio	de	uma	‘poética	do	livro’”	(Tradição	nossa).
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lidar com os números. Já no caso do editor, sua concepção e seu nascimento se 
confundem com o mercado, com a venda, o lucro, o ganho. Se partirmos dessa 
dicotomia, que opõe as letras aos números, ou se partirmos da compreensão 
de papéis bastante demarcados, o autor-editor é um ser ambíguo, uma espécie 
de anfíbio das artes, capaz de viver em mundos diferentes.

Mais importante do que partir dessa compreensão, no entanto, é buscar-lhe 
uma via alternativa, ou seja, é preciso pensar sempre que a realidade é mais 
complexa do que o nosso propósito de supostamente organizá-la; organizá-la 
dizemos: limitá-la em estruturas estanques. Se a conceituação estanque de 
categorias possibilitaria uma melhor compreensão dos papéis experienciados 
no campo literário, partindo da prática do isolamento, ela também proporciona 
a quebra das articulações possíveis entre os fazeres; ela torna imóvel o que tão 
agilmente se movimentava. São essas articulações diversas, portanto, que nos 
interessa discutir. O que está, então, por detrás dos exemplos aqui apresentados 
por meio das diversas citações, sejam elas retiradas da obra de Adolfo Caminha, 
sejam de outros autores, é a rearticulação dos conceitos que uma prática que 
se apresentou como pedagógica nos ensinou. O autor-editor institui, desse 
modo, um incômodo na nossa compreensão desses papéis como eles nos fo-
ram ensinados. Parece-nos sempre importante citar as palavras de Andrade 
Muricy (1973, v.1, p.36) ao tratar da relação entre os movimentos simbolista e 
parnasiano no Brasil: “Na correnteza dos fenômenos literários o movimento da 
vida não permite senão artificial e efemeramente formarem-se compartimentos 
estanques: a realidade é feita de vasos comunicantes”. Utilizando a metáfora 
orgânica dos vasos comunicantes, Muricy encontrou o modo de demonstrar 
quão ágeis e intercambiáveis são as relações no campo literário.

Foi, então, nessa condição de mobilidade do autor–editor que Adolfo 
Caminha participou da edição e publicação, senão de livros, mas de duas 
revistas e de um jornal, a saber: a Revista Moderna, de 1891, editada em 
Fortaleza; o jornal O Diário, de 1892, também editado naquela capital e sua 
última realização no jornalismo literário: a Nova Revista, de 1896, publicada 
no Rio de Janeiro. Portanto, podemos constatar que Adolfo Caminha teve a 
oportunidade de conhecer ativamente o processo de produção de impressos, 
fossem esses considerados por ele como meios de fazer circular as suas ideias e 
as ideias dos grupos ou de movimentos literários e políticos aos quais ele estava 
vinculado, fossem para lhe servir de mais uma fonte de renda, afinal, era preciso 
manter-se, o que ele pretendeu fazer não somente com o jornalismo, mas com 
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os próprios textos de crítica literária enfeixados por ele sob o título de Cartas 
literárias, como informou Sabóia Ribeiro (1967, p.10):

Tinha, no mais alto grau, o recato da sua intimidade e poucas vezes se abria com 
os outros para contá-la. Na última fase de sua vida – “a família crescera, vieram os 
filhos, o ordenado tornava-se insuficiente para os mais urgentes gastos” – ninguém, 
dos mais chegados a ele, suspeitava o que estava realmente passando. “Os martírios 
dessa fase da sua vida são pungentes”. Tivera a idéia de lançar a Fôlha dos Estados, 
com vistas a ajudar o orçamento, mas fora obrigado a desistir.  “Sem dinheiro nada 
se faz”, concluira. Pensou que, com a publicação em livro, das Cartas literárias, do 
seu próprio bolso, conseguiria um êxito financeiro, pois elas obtiveram indiscutível 
sucesso quando saídas na Gazeta de Notícias; mas apenas se sacrificaria ainda mais, 
o dinheiro não retornou. Assim entraram os dias de 1896. (grifos nossos).

Vemos, portanto, que a relação entre crítica literária, literatura ficcional e jor-
nalismo literário ou jornalismo de circulação era um dos modos encontrados pelo 
autor para fazer-se presente no sistema literário e com isso garantir algum lucro 
financeiro. Vemos também que Adolfo Caminha pensou em publicar um outro 
jornal que teria o nome de Fôlha dos Estados, mas foi malogrado em sua intenção, 
justamente por lhe faltar dinheiro. Essa condição não era diferente de tantos 
outros de sua geração, que, mais e mais, se viram ligados aos jornais e revistas, 
sendo esse fato até mesmo representado em seus títulos de ficção; daí surgiram 
um bom número de personagens jornalistas, críticos literários, comentadores 
de obras, leitores e escritores como o é possível constatar, no caso específico de 
Adolfo Caminha, no seu romance de estréia: A normalista (Cenas do Ceará), 
de 1893. Nele, aparecem algumas personagens discutindo sobre literatura na 
redação da Província, um dos jornais que movimentam a sua trama.

Em 1893, portanto, ano de publicação de A normalista, Adolfo Caminha já 
estava familiarizado com o mundo dos impressos jornalísticos, fosse na con-
dição de colaborador,2 como o foi, por exemplo, no jornal O Pão, da Padaria 
Espiritual ou na condição de editor, como oportunamente apontaremos. An-
tes de seguir, é preciso considerar que grande parte dos jornais e revistas que 
circularam no Ceará do final do século XIX não contavam com uma grande 

 2	 Adolfo	Caminha,	assinando-se	Felix	Guanabarino,	seu	pseudônimo	na	Padaria	Espiritual,	cola-
borou	com	O Pão	na	coluna	Sabbatina,	nos	números	1,	2,	3	(mas	no	original	numerado	como	2	
novamente),	4	e	5.	
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estrutura. Alguns não passaram do primeiro exemplar ou seus números cir-
cularam com grande irregularidade. Em muitos deles, uma única pessoa era 
responsável por fazer todo o trabalho de produção do jornal, o que significava 
produzir textos, captar informações, preparar originais, ficando, a cargo de 
operários tipográficos a sua diagramação e impressão, que nem sempre tinha 
a qualidade garantida, muito mais pela condição do maquinário existente no 
estado, do que pelo trabalho dos gráficos. Assim, boa parte dos jornais e das 
revistas que circulava naqueles idos anos do século XIX no Ceará e, em especial, 
em Fortaleza era organizada por um homem só.

Uma redação com um homem só

Como estamos acostumados a pensar nos jornais como grandes empresas, 
sempre à espera de notícias as mais diversas, chegando de diferentes partes do 
mundo, para que assim façam rodar as suas máquinas impressoras, pode-nos 
ser bem difícil imaginar uma redação com um único homem, um homem à 
moda de um faz-tudo. No entanto, a leitura de O Diário nos leva a essa con-
clusão. O modelo de imprensa que conhecemos hoje tem uma história e, pelo 
menos no Brasil, a sua origem, se deu com a chegada do século XX. Nelson 
Werneck Sodré (1999, p.1), na introdução de sua História da imprensa no Brasil, 
afirmou: “Por muitas razões, fáceis de referir e de demonstrar, a história da 
imprensa é a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista”. 
No caso específico do Brasil do final do século XIX, já republicano, essas 
mudanças estão submetidas às circunstâncias do momento, como também 
nos faz crer Sodré:

A mudança de regime na alterou o desenvolvimento da imprensa. Os grandes 
jornais continuaram os mesmos, com mais prestígio e força os republicanos, com 
mais combatividade os monarquistas. Não surgiram de imediato grandes jornais 
novos: só em 1891 apareceria o Jornal do Brasil. Multiplicaram-se os pequenos, os 
órgãos de vida efêmera, mas isso sempre acontecera e continuaria a acontecer nas 
fases de agitação, desaparecendo em seguida. (ibidem, p.251)

Esse período, que vai do fim da Monarquia à primeira década da República, 
Sodré o chamou de “esboço”, numa espécie de conceituação evolucionista, 
mas também submetida às condições econômicas, numa leitura tipicamente 
marxista da produção capitalista e das condições de produção específicas da 
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imprensa. Uma passagem irônica e bem característica desta idéia de “esboço”, 
ou seja, de algo em estado ainda indefinido é a que transcrevemos abaixo:

As inovações técnicas da imprensa prosseguirão em 1895, já os jornais definindo-
se com estrutura empresarial: aquelas inovações e esta estrutura estão intimamente 
ligadas. O primeiro prelo Derrey, italiano, para impressão de 5000 exemplares por 
hora, aparece nesse ano; nesse ano aparecem também os primeiros clichês obtidos por 
zincografia, com os gravadores Antônio Freitas e Antônio José Gamarra, do Jornal 
do Brasil. A produção do jornal (porque, agora, já pode se falar assim) compreende 
várias operações: “Preparado assim, o jornal vai para as prensas, onde se tira a matriz; 
e, obtida esta, coloca-se no molde, em que se despeja o chumbo quente, formando 
o bloco de cada página. Pronta esta primeira parte, a estereotipia, entra a folha nas 
prodigiosas máquinas rotativas Marinoni, máquinas que, montadas no fundo do 
térreo do edifício, ao lado da rua do Ouvidor, além de imprimir, contam e dobram, 
um por um, todos os exemplares que vão saindo aos milheiros”. Mas a distribuição 
continua sendo feita em carroças. (ibidem, p.266, grifo nosso)

Segundo Sodré, após essa fase viria aquela que ele intitulou de “Empresa”, isto 
é, o nascimento do que hoje conhecemos como a grande empresa jornalística:

A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da pequena à 
grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, as folhas tipográficas, 
cedem lugar às empresas jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de equi-
pamento gráfico necessário ao exercício de sua função. Se é assim afetado o plano 
de produção, o da circulação também o é, alterando-se as relações do jornal com o 
anunciante, com a política, com os leitores. Essa transição começara antes do fim do 
século, naturalmente, quando se esboçara, mas fica bem marcada quando se abre a 
nova centúria. Está naturalmente ligada às transformações do país, em seu conjunto, 
e, nele, à ascensão burguesa, ao avanço das relações capitalistas: a transformação 
na imprensa é um dos aspectos desse avanço; o jornal será, daí por diante, empresa 
capitalista, de maior ou de menor porte. O jornal como empreendimento individual, 
como aventura isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será relegado ao interior, 
onde sobreviverá, como tal, até os nossos dias. Uma das conseqüências imediatas 
dessa transição é a redução no número de periódicos. (ibidem, p.274)

Assim como os sujeitos, práticas e objetos ligados ao mundo do impresso, 
essa história não é linear. Influenciado pelas ideias econômicas de uma leitura 
da sociedade, Sodré a compreende de forma mais complexa, ou seja, levando em 
conta a situação interna de um país que, só no século XIX, diferente do Peru, 
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México e outros países de colonização espanhola, passou a produzir impressos 
dos mais diversos tipos: “A ascensão burguesa acompanha, necessariamente, 
o lento desenvolvimento das relações capitalistas no país e sofre tortuoso pro-
cesso, que nada tem de contínuo e harmonioso” (ibidem, p.276).

No processo crescente de transformações que mudaria o tipo de economia e 
um modo de ser e de estar, os jornais não passariam incólumes, pelo contrário. 
Tania Regina de Luca (2005, p.138), tratando das mudanças ocorridas nos 
periódicos na virada do século XIX para o XX, afirmou:

Os jornais diários profissionalizavam-se, sem perder o caráter punitivo e de 
intervenção na vida pública. Os novos métodos de impressão permitiram expressivo 
aumento das tiragens, melhora da qualidade e barateamento dos exemplares, que 
atingiam regiões cada vez mais distantes graças ao avanço dos sistemas de trans-
portes, que agilizavam o processo de distribuição. Aos imperativos ditados pela 
busca de produtividade e lucro aliava-se a intenção de oferecer aos consumidores 
uma mercadoria atraente, visualmente aprimorada, capaz de atender aos anseios 
da crescente classe média urbana e dos novos grupos letrados.

O fato de que um homem só desse conta de todo o trabalho da redação era 
bem o caso de Adolfo Caminha, pois como vemos nas páginas de O Diário, ele 
respondia pela cargo de radactor-principal. Já o seu sócio – R. d’Oliveira e Silva – 
era o seu redactor-proprietário. Essas informações se encontram não somente no 
cabeçalho do jornal, mas também nos recibos de pagamentos dos impostos e no 
documento de concessão de licença do Conselho Municipal de Fortaleza para a 
impressão e circulação do periódico. Também nas colunas do jornal a informação 
a respeito dos responsáveis e de seus cargos foi reproduzida, como que marcando, 
de forma clara e bem definida para os leitores, a atribuição de cada um dos seus 
membros, esclarecendo, de um modo nada sutil, a quem, pelo menos em tese, 
cabia a propriedade intelectual e a quem cabiam os supostos lucros:

A redacção d’O DIARIO, fazendo-se representar por seus principaes redac-
tores, assignou hoje na Intendencia Municipal, no livro competente, o seguinte 
termo: Os abaixo assignados declaram ser os redactores do jornal O Diario que se 
publica nesta capital. Fortaleza, 16 de Maio de 1892. ADOLPHO CAMINHA 
– Redactor principal. R. DE OLIVEIRA E SILVA – Redactor proprietario.3

 3	 Cf. O Diário,	ano	1,	n.1,	Fortaleza,	16	de	maio	de	1892,	p.2.
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A Adolfo Caminha caberia, portanto, a obrigação de redigir o jornal, 
de transformar textos recebidos ou redigidos por ele mesmo em artigos e 
notícias. Era seu o ofício de praticar a edição do jornal, selecionando aquilo 
que lhe parecesse interessar aos leitores, o que os motivaria a comprar o 
periódico.

Os tempos começam a mudar

Ainda não estávamos nos tempo de planificação das ações de produção dos 
bens de informação. O fato destacado aqui dá-nos a ideia de como funcionava o 
processo de produção do próprio jornal. Esse processo está ligado ao resultado 
final alcançado, seja do ponto de vista estético, isto é, da qualidade tipográfica, 
mesmo que essa seja delegada a outros, seja do ponto de vista literário, uma vez 
que o jornal se ocupou, como veremos a seguir, em divulgar também a literatura 
ficcional em poesia e prosa, assim como notícias diárias, notas humorísticas, 
anúncios dos mais diversos tipos. A imprensa do século XX vai tratar de tirar 
de cena esse sujeito que fazia tudo e era tão comum desde os primeiros anos 
da imprensa no Brasil:

A fatura dos matutinos começou a exigir gama variada de competências, fruto 
da divisão do trabalho e da especialização: repórteres, desenhistas, fotógrafos, arti-
culistas, redatores, críticos, revisores, além dos operários encarregados da impressão 
propriamente dita. Esses artífices da imagem e da palavra encontravam na imprensa 
oportunidades de profissionalização, conforme já destacado. (Luca, 2005, p.138)

 A relação entre escritores de ficção e o jornalismo era cada vez mais 
constante e crescente. Se, de início, essa relação se dava com o objetivo de de-
fender as ideias de uma estética literária, por intermédio do órgão de um grupo 
específico, com o passar do tempo e cada vez mais com a entrada do Brasil na 
rota do comércio e da indústria internacionais, esse fato foi-se modificando. 
A esse respeito afirmou Tania Regina de Luca (2005, p.134):

O caráter doutrinário, a defesa apaixonada de idéias e a intervenção no espaço 
publico caracterizaram a imprensa brasileira de grande parte do século XIX, que, 
é bom lembrar, contava com contingente diminuto de leitores, tendo em vista as 
altíssimas taxas de analfabetismo. Os aspectos comerciais da atividade eram secun-
dários diante da tarefa de interpor-se nos debates e dar publicidade às propostas, 
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ou seja, divulgá-las e torná-las conhecidas. A imprensa teve papel relevante em 
momentos políticos decisivos, como a Independência, a abdicação de D. Pedro I, 
a Abolição e a República.

De fato, a mecanização do processo de produção, a transformação do jornal 
em uma empresa como outra qualquer aumentou o número de periódicos 
em circulação, mas também aumentou a concorrência e a competitividade. 
Aqueles que sabiam ler e escrever, e os faziam bem, acharam nesse ramo mais 
uma possibilidade de remuneração menos instável, considerando-se como 
exemplo de instabilidade a incerteza da vida de autor de literatura de ficção. 
Foi esse fato que levou muitos dos autores brasileiros a colaborarem com os 
jornais. Essa relação pareceu tão marcante à época, que não foram apenas os 
autores que passaram a circular nos jornais, a viver em suas redações, como 
se estivessem em casa, como o declarou Olavo Bilac ao substituir Machado de 
Assis na coluna de crônicas da Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Os jornais 
também passaram a fazer parte da literatura. Ambos – texto jornalístico e texto 
literário – passaram a conviver de forma mais intensa e articulada.

A literatura nos jornais; os jornais na literatura

As redações funcionavam, como livrarias, cafés, confeitarias e bares, de 
ponto aglutinador da intelectualidade brasileira, até mesmo nas capitais mais 
distantes do poder como era o caso de Fortaleza. Como já afirmamos, os jornais 
passaram também a se fazer presentes nas páginas dos romances como mais 
um recurso a ser explorado em nome da trama narrativa, da formação das 
personagens ou da formação dos demais elementos da prosa como o tempo, o 
espaço etc. Vale lembrar aqui, como exemplo, o já citado romance A normalista, 
de Adolfo Caminha. Nele, lemos a cena que a seguir reproduzimos:

O escritório da Província estava quase deserto. Apenas o José Pereira e o estu-
dante [Zuza] conversavam amigavelmente, sentados defronte um do outro à mesa 
dos redatores, fumando, enquanto lá dentro, nos fundos onde ficavam as oficinas, 
os tipógrafos compunham atarefados a matéria do dia.

Seriam duas horas da tarde. O calor abafava.
Um rapazinho raquítico, em mangas de camisa, com manchas de tinta no rosto 

e um ar amolentado, veio trazer as provas do expediente do governo.



232 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

– Falta matéria?, perguntou o José Pereira encarando-o: ‘Não sabia, não senhor, 
ia ver’. E saiu voltando imediatamente: que o jornal estava completo.

– Bem, disse o Zuza, levantando-se, vou à casa do Sr. Guedes. Preciso acabar 
com isso.

– Mas olha, recomendou o redator, não vás fazer asneiras, hein?
– Não, não. A coisa é simples. Addio.
E retirou-se fazendo piruetas com a bengala no ar.
É um criançola esse Zuza, murmurou José Pereira molhando a pena.
Imediatamente entrou o Castrinho, outro colaborador da Província, também 

poeta e amigo particular de José Pereira, autor das Flores agrestes, publicadas há 
dias e que tinham sido muito bem recebidas pela crítica indígena. Vinha trazer a 
resposta ao crítico do Cearense que o chamara – plagiador de obras alheias.

– Então, temos polêmica?, perguntou José Pereira sem levantar a cabeça, 
revendo as provas.

– Por que não? Hei de provar a evidência que não preciso plagiar a ninguém. 
Aqui está o primeiro artigo. É de arromba! (Caminha, 1998, p.75)

Vemos nessa citação a articulação entre jornal, vida privada e literatura. Na 
redação da Província, as personagens se encontram para resolver os seus dra-
mas, como o fez Zuza ao tratar do seu namoro com Maria do Carmo noticiado 
nas páginas da Matraca, outro periódico citado no romance, uma daqueles 
jornalecos “immundos” aos quais se referia Adolfo Caminha, e também como 
o fez o Castrinho, ao buscar o revide de seu crítico que o acusara de plagiador 
nas páginas do Cearense. Há na cena citada uma preocupação excessiva em 
caracterizar a redação do jornal. O mobiliário, a caracterização das personagens, 
tudo, enfim, que geralmente se via na redação de um jornal foi usado para dar à 
cena efeitos de real, para usar aqui o conceito de Roland Barthes. O uso desse 
tipo de recurso não parece ser em vão. Ainda em A normalista temos mais uma 
cena em que esse fato fica bem caracterizado: “Vendedores de jornais esperava 
a Província, à porta da redação, inquietos, turbulentos, a questionar por dá cá 
aquela palha, e já se ouvia o barulho do prelo lá dentro, imprimindo a folha 
governista” (ibidem, p.77).

Não foi, porém, somente Adolfo Caminha que utilizou o cenário do 
jornal em seu romance citado. Em A conquista, romance de Coelho Neto, 
encontramos referências explícitas ao jornal Cidade do Rio, fundado por José 
do Patrocínio. É Brito Broca (2005, p.45) quem nos dá notícia do malogro 
dessa empresa:
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A Cidade do Rio, jornal que ele fundara e em que fizera a parte mais aguda da 
campanha abolicionista, de cujas sacadas se habituara a discursar, já não interessava 
ao público. E tudo vai à matraca. Os redatores recebem, às vezes, algum dinheiro 
por meio de vales, enquanto o diretor continua a aumentar-lhes os ordenados hi-
potéticos e imaginários. Em 1900, a folha se acha instalada à rua do Sacramento, 8, 
onde Patrocínio arrendara o material de uma empresa tipográfica meio arruinada e 
dois pavimentos do prédio. O triste espetáculo da decadência do homem reflete-se 
no jornal. Um dia, os redatores encontram o prédio fechado: por falta de pagamento, 
o proprietário pusera-lhe as trancas na porta. Ninguém sabe onde anda Patrocínio 
no momento. A folha está na iminência de não sair nessa tarde. Mas Vivaldo Coa-
racy, um dos redatores – de quem colho estas informações – consegue de Gaetano 
Segreto uma velha oficina abandonada, na rua Uruguaiana, tremendo ninho de 
pulgas, onde improvisaram, aos trancos e barrancos, um número pavorosamente 
mal impresso da Cidade do Rio.

Além de Broca, a personagem Anselmo Ribas ocupou-se da Cidade do Rio 
na cena final do citado romance A conquista:

Anselmo procurou umas tiras e, afastando velhos ramilhetes, que entulhavam a 
sua mesa, poz-se a escrever machinalmente. Em baixo, na officina, os compositores 
chalravam. Justamente terminava a chronica e começava a rubricar o noticiário 
quando Patrocínio appareceu esbaforido com o chapéu derreado sobre a nuca. 
Atirou-lhe uma palmada ao hombro e sentou-se á secretaria procurando alguma 
coisa nas gavetas.

– Então, José... Que vamos fazer agora?
– Hein? Escrevia, muito inclinado, de costas para o secretario.
– Qual é o teu programma?
– Que programma? Ergueu-se e, sorrindo, estendeu a mão: Dá cá um cigarro. 

Perguntas que é o meu programma?
– Sim. Conquistaste o teu ideal e agora...?
– Agora?... E, rindo, inclinou-se ao hombro do companheiro, dizendo-lhe ao 

ouvido: Agora vou ali ao banco com esta letra arranjar dinheiro. (Coelho Neto, 
1921, p.453-4)

Com os exemplos citados, seja no caso do romance de estreia de Caminha 
ou nesse de Coelho Neto, na literatura do final do século XIX e início do XX, 
sobretudo em alguns títulos de forte conteúdo memorialístico, a relação entre 
literatura e jornalismo foi estreitamente representada. Os vínculos nesses casos 
são incontestáveis. As articulações entre um fazer e outro passaram a se fazer 
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presentes mais e mais. As personagens passaram a ser leitoras de jornais, a 
acompanhar os dramas nacionais ou de casos específicos, às vezes a respeito 
da sua própria vida, pelas páginas das folhas da manhã ou da tarde. Já para os 
autores de literatura de ficção, e especificamente no caso de Adolfo Caminha, 
a estratégia para vencer as sanguessugas, o minotauro e os borradores era estar, 
ao mesmo tempo, em vários veículos, cultivando vários gêneros fossem eles 
propriamente literários ou não.

Os escritores iam de pena na mão escrevendo do conto à crônica, passando 
pelo romance, pela poesia, pela crítica, pelas colunas de humor, assinando o 
que escreviam com o próprio nome, com abreviaturas, com pseudônimos, 
com criptônimos, às vezes invertendo a ordem das iniciais de seu nome, 
como o fez o autor das Cartas literárias, na Gazeta de Notícias, ao assiná-las 
com C. A. em vez de A. C., causando confusão quanto ao reconhecimento da 
autoria, como observou Tristão de Ataíde. Talvez tudo isso fosse feito tendo 
em consideração um velho ditado da sabedoria popular que diz: Quem não 
aparece não é lembrado.

Esse modo de fazer-se presente urdia uma malha coesa, como veremos a 
seguir ao demonstrarmos que entre os jornais O Diário, O Pão, O Operário e O 
Combate havia, senão uma relação ideológica, ao menos uma relação de ordem 
prática, afinal foi das oficinas destes dois últimos jornais que saiu o órgão dos 
Padeiros e ao qual se faziam constantes referências naquele jornal de Adolfo 
Caminha. Essa rede de malha fina revela também uma rede de afinidades as 
mais diversas e revela ainda as condições materiais, a tecnologia existente na 
cidade, os meios de produção e as estratégias de divulgação do material im-
presso. Era preciso mostrar-se, então, que todos falassem de todos, ou, pelo 
menos daqueles com os quais havia pontos em comum. Os jornais e revistas 
eram vitrines do mundo das letras.

Os jornais e revistas como vitrines

A participação do Brasil como consumidor de bens era cada vez maior no 
final do século XIX. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro e Fortaleza, esse 
período foi posteriormente denominado pela historiografia de Belle Époque. 
Os vapores traziam as novidades da vida europeia para a capital do país e dos 
Estados. Com a ascensão de São Paulo, vieram os chamados tempos eufóricos, 
juntamente com a iniciante industrialização do país, para fazer a história entrar 
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em um movimento mais acelerado, mudando modos de vida, agigantando as 
cidades, alargando os horizontes e expectativas, criando ilusões, essas talvez 
já há muito circulantes, como a de se estar na capital do Rio de Janeiro como 
se essa fora Paris, mesmo que, numa adaptação linguística e circunstanciada, 
considerassem alguns de seus moradores tratar-se de uma Paris “em ponto 
pequeno”. Era o que dizia, por exemplo, o narrador do romance Tentação, de 
Adolfo Caminha (1979, p.10):

Figurava a Corte do Império uma terra legendária de aventuras e de muito 
dinheiro, onde, com algum trabalho, qualquer homenzinho podia fazer fortuna em 
poucos anos, ou, quando mais não fosse, galgar posições, eminências cobiçadas, 
conquistar nome – celebrizar-se. Devorava os jornais do Rio, na biblioteca; lia 
tudo quanto na grande capital se publicava em prosa e verso; não era estranho ao 
movimento literário, aos saltos-mortais da política, às artes; interessava-se,como 
republicano, pela saúde do monarca e pelos escândalos mais ou menos ruidosos da 
Rua do Ouvidor; enfim, o Rio de Janeiro era, a seus olhos estáticos de provinciano, 
a quintessência da civilização – Paris em ponto pequeno.

Desse modo, era preciso aproximar as realidades diárias da cidade, buscar 
vitrinas para mostrá-la, o que não significava expor somente o que havia de 
positivo. Era preciso mostrar o erro, julgá-lo e combatê-lo. Para tal, o meio 
mais prático parece ter sido o desenvolvimento dos jornais, das revistas, dos 
impressos em geral, uns mais do que os outros, criando assim um setor indus-
trializado, mecanizado, próximo do poder, fosse ele o poder político, capital 
ou partidário, ou os três de uma só vez.

Correspondente a toda ação há uma reação, e assim surgiu também uma 
imprensa minoritária, de caráter combativo, uma imprensa crítica, satírica, 
sarcástica, que usava dos recursos do humor para representar aspectos da 
vida política, social, cultural, entre ela, a vida literária, mesmo que essa opção 
levasse os seus representantes, ou seja, os pequenos jornais de tiragem ínfima, 
à morte prematura. Tania Regina de Luca (2005, p.137), tratando da relação 
entre imprensa e lucros, afirmou:

A partir da segunda metade do século XIX, o Império desfrutou de relativa 
tranqüilidade política e da prosperidade econômica advinda do café. O mundo 
urbano expandia-se, os trilhos das ferrovias rasgaram as regiões mais prósperas, 
a navegação a vapor acelerava as trocas, as atividades comerciais e os serviços co-
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meçavam a se diversificar, contexto que a um só tempo favorecia e demandava a 
circulação de informação. Aliás, seus mecanismos de difusão foram aperfeiçoados 
com a invenção do telégrafo e a posterior ligação Brasil-Europa por cabo submari-
no. A famosa fórmula “O último paquete trouxe a notícia...” foi substituída pelos 
rapidíssimos informes telegráficos.

A já citada aproximação dos autores de literatura de ficção, fossem poetas 
ou prosadores, alguns deles também ligados às lutas políticas, como o fim da 
escravidão, ideal da vida de José do Patrocínio como vimos no excerto desta-
cado do romance de Coelho Neto, fez que eles tivessem experiências também 
como editores, conhecendo de perto o mundo das tipografias, dos linotipos. 
Essa oportunidade nem sempre resultava em experiências positivas, fosse no 
que diz respeito ao alcance artístico ou ao financeiro; assim, muito jornal ou 
revista, abertos no desejo de fazer-se notar, de celebrizar-se e de lucrar econo-
micamente, preenchendo a lacuna deixada pela literatura, fechavam as suas 
portas mal punham o primeiro número na rua. 

De sucessos e de malogros, porém, se fez essa história, ao mesmo tempo 
história de amor, ao mesmo tempo história de ódio, mas história. Talvez, por isso 
mesmo, nem sempre reconhecida como tal; afinal, como afirma Tania Regina de 
Luca, ao tratar da prática dos historiadores em escrever não somente a história 
da imprensa, mas a história por meio da imprensa, “Reconhecia-se, portanto, a 
importância de tais impressos e não era nova a preocupação de escrever a História 
da imprensa, mas relutava-se em mobilizá-los para a escrita da História por meio 
da imprensa” (ibidem, p.111). Como toda história, a da relação entre literatura 
de ficção e jornalismo no Brasil do século XIX pede um fato, e, nesse caso, o 
melhor é demonstrar a experiência de Adolfo Caminha como editor.

A experiência de O Diário

Adolfo Caminha editor de O Diário

Entre as atuações de Adolfo Caminha como editor destacaremos o seu 
trabalho em O Diário e em A Nova Revista. É importante observar que O 
Diário foi editado por Caminha em 1892, portanto dois anos antes de ele pu-
blicar o seu artigo intitulado “Editores”, que é de 1894, nas páginas da Gazeta 
de Notícias, do Rio de Janeiro. No caso de A Nova Revista, trata-se de uma 
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publicação de 1896, exatamente dois anos após a publicação do artigo citado. 
Assim, podemos constatar não somente duas experiências de edição, mas 
duas experiências em momentos diferentes, ambas, porém, perpassadas por 
uma reflexão do autor a respeito dos editores, o que significa também pensar 
em uma reflexão a respeito das condições de produção da literatura e da vida 
intelectual brasileiras. Vale ressaltar que, enquanto a publicação de O Diário 
se deu em Fortaleza, a de A Nova Revista se deu no Rio de Janeiro, ou seja, 
na capital do país onde, supostamente, as condições materiais para que uma 
publicação literária ou comercial florescesse fossem bem melhores.

Uma radiografia de O Diário

Nesse jornal, a tensão entre publicar literatura e alcançar o lucro financeiro 
mostra-se mais forte do que em A Nova Revista. A escolha de O Diário para 
ser objeto de nossa problematização e análise deu-se, justamente, por ele se 
encontrar no limiar do lucro comercial e a missão de divulgar a literatura a 
partir da publicação de sonetos, contos etc. Além de, em uma seção específica, 
divulgar o título das obras que lhe eram envidas, o que também ocorreu em 
A Nova Revista.

Publicado em Fortaleza, O Diário era uma “Folha da Tarde”, cujo primeiro 
número data de 16 de maio de 1892. O seu último número, que é o 59º, data 
de 4 de agosto de 1892, tendo, portanto, a sua circulação durado menos de 
três meses. Constituído de apenas quatro páginas, cada uma com três colunas, 
resultando no total de 12 colunas, o jornal possuía algumas seções fixas e outras 
ditas livres, variando, portanto, o seu conteúdo segundo as circunstâncias. Essa 
situação produz o desaparecimento de seções e o aparecimento de outras ao 
longo dos seus 59 números.

Entre as seções fixas destacamos: o expediente; o “Kalendário”, sempre 
indicando o santo do dia e um fato histórico relacionado à data; a seção “Balas 
e Bolas”, na qual ainda nos deteremos; “Bom Dia”, seção em que os aniver-
sariantes eram saudados; o “Cambio”, dando o valor da moeda corrente; uma 
dita “Secção Livre” aberta a vários temas com textos na maioria das vezes 
assinados por outros que não o redator-principal, o que já indica um outro 
modo de ganhar dinheiro a partir da publicação de matérias ou notas pagas, 
o que também parece ocorrer com a citada coluna “Bom Dia”; uma coluna 
intitulada “Humorismo”, com anedotas e piadas bem ao estilo do jornal O 
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Figura 7 – Primeira página do número 1 do jornal O Diário Fortaleza, 16 de maio de 1892. 
Biblioteca particular de Sânzio de Azevedo.
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Pão, da Padaria Espiritual, além dos anúncios, que eram uma outra fonte de 
renda; a seção “Editaes”, em que eram publicados os editais da Thesouraria da 
Fazenda, repartição pública onde Adolfo Caminha trabalhou após desligar-se 
da Marinha, o que já evidencia relações entre fazeres e relações de amizades 
que se estabelecem em uma longa e densa rede de contatos, que se intensifica 
à medida que os sistemas sociais se relacionam, entre eles o sistema de poder, 
econômico, literário. 

Infelizmente, não sabemos ao certo se o contato se deu por intermédio de 
Caminha ou de seu sócio ou ainda de ambos, mas o certo é que havia uma 
relação entre aquela repartição pública e O Diário.

O jornal parecia aberto à diversidade de notícias fossem elas colhidas na 
própria cidade, quando as havia, ou colhidas em outros jornais, o que dá a 
entender que O Diário era redigido e editado a partir da leitura de outros 
jornais, como geralmente acontecia com as “folhas da tarde”, sendo essa uma 
maneira de preencher lacunas que a vida na pequena cidade não preenchia, mas 
também era uma estratégia para segurar os assinantes e leitores conquistados 
e chamar a atenção daqueles que estavam por vir. Assim, encontramos nas 
suas páginas expressões do tipo: “Lemos n’A Província do Pará” (O Diário, 
n.1), “Extrahimos do Correio do Cariry” (O Diário, n.2); “Dispertou-nos a 
attenção o anuncio inserto na Republica de 17 corrente...” (O Diário, n.13); 
“Diz O Tempo, da Capital Federal” (O Diário, n.14); “Extrahimos do Jornal 
do Brasil, de 11 de maio” (O Diário, n.15); “O Jornal Brazil da capital federal, 
publicou a seguinte notícia” (O Diário, n.18). É importante destacar esse fato, 
tanto como estratégia comercial como forma de diálogo com outros periódicos, 
notadamente os da capital do país.

A esses exemplos de entrelaçamento de leituras e escrita, poderíamos 
juntar muitos outros como as seguidas seções intituladas “Tellegramas”, cujo 
subtítulo era: “Serviço especial d’O Diario”. Essa seção trazia um noticiário 
rápido, curto e preciso como o era de  esperar pelo vínculo com a tecnologia de 
informação então vigente: o telegrama. A respeito dessa seção lemos:

O Diario do Maranhão, a folha mais antiga d’aquelle Estado e um dos jornaes 
mais conceituados do norte, acaba de contratar conosco a permuta de notícias 
telegraphicas.

Correspondente em Maranhão do Jornal do Commercio do Rio, o nosso colega 
transmitir-nos-á pelo telegrapho as novidades de maior vulto, quer da Capital 
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Federal, quer dos Estados do norte, o que será de grandes vantagens para o publico 
desta capital e, em particular, para os nossos assignantes.

Neutros em politica, daremos publicação a todos os telegrammas do nosso 
illustre correspondente, satisfazendo assim, plenamente, a curiosidade publica até 
agora obrigada a julgar os fatos por telegrammas de cunho oficial.4

Vemos então, que os redatores de O Diário procuravam mostrar o jornal 
como participante de uma conceituada rede de comunicação, destacando sem-
pre que as informações vindas de outros jornais, como o que vemos na citação, 
seriam “de grandes vantagens para o público desta capital e em particular, 
para os nossos assinantes”. Isso evidencia e reforça a estratégia de conservar 
as assinaturas e conseguir outras novas. Certamente, esses telegramas com o 
objetivo de mostrar a outra face de fatos ocorridos no país fizeram com que O 
Diário fosse visto como uma folha não tão neutra em política ou indicava que 
o jornal encontrou estratégias para noticiar fatos políticos.

No expediente eram divulgadas as modalidades e os valores das assinaturas. 
A assinatura semestral, por exemplo, custava para o morador da capital cearense 
5$000 (cinco mil réis) e para o do interior do estado 5$500 (cinco mil e quinhen-
tos réis); já para os assinantes de fora do estado, a assinatura era anual e custava 
11$000 (onze mil réis). Os números avulsos custavam 40 rs (quarenta réis) e 
os números atrasados, chamados de anteriores, custavam o dobro daqueles, 
ou seja, 80 rs (oitenta réis). Porém, no 12º número, os editores deram aos seus 
leitores da capital do estado a possibilidade da assinatura por trimestre, o que 
já denota uma mudança nas estratégias de venda, possivelmente ocasionada 
pela recepção do periódico até então.

De fato, a estratégia de venda não ficou restrita à assinatura. No número 
dois do jornal encontramos o seguinte anúncio: “Precisa-se de um menino 
para distribuir ‘O Diario’” (grifo nosso). Se até aquele número o problema era 
apenas de distribuição, o que nos dá a entender que houve um bom número 
de assinaturas do periódico de Caminha e d’Oliveira, mais à frente veremos 
que o problema era bem outro. Nos números 9, 11 e 13 encontramos um 
outro anúncio nos seguintes termos: “Precisamos de meninos para vender ‘O 
Diario’” (grifos nosso). Esse fato denota, como já dissemos, uma mudança na 
estratégia de venda, uma vez que os meninos vendedores de jornal, também 

 4	 Cf.	O Diário,	ano	1,	n.19,	Fortaleza,	7	de	junho	de	1892,	p.1.
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chamados de gazeteiros, vendiam números avulsos, gritando-os nas ruas aos 
berros para transeuntes e moradores. É importante mostrar aqui que esta 
estratégia de venda e o sujeito que a realizava, ou seja, o gazeteiro, também 
está presente na ficção de Adolfo Caminha (1998, p.38), mais precisamente 
em seu romance A normalista: “O dia seguinte era domingo. Todos em casa 
do amanuense acordava muito bem-dispostos. Havia missa cantada na Sé. Es-
pocavam foguetes e repicavam sinos. Meninos apregoavam numa voz cantada 
a Matraca a 40 réis!”.

Se inicialmente O Diário necessitava de apenas um menino, como grifamos, 
ele passa, logo em seguida, a precisar de meninos, e não somente para a sua 
distribuição, mas sim para a sua venda, indicando o malogro da estratégia mais 
tradicional, isto é, as assinaturas. E esses indícios são confirmados no editorial 
do último número do periódico intitulado “A verdade no caso”, datado de 4 
de agosto de 1892, pois nele encontramos a seguinte afirmação:

este publico, com raras e louváveis excepções, recusa pagar 3$000 reis pela as-
signatura de um jornal que lhe foi entregue pontualmente, e, o que é mais, este 
publico, tão civilisado e tão inteligente, tem a coragem inaudita, o incrível desplante 
de pretextar que nós exploramos, quando é certo que até hoje só temos tido muito 
trabalho e algum prejuiso com a empreza que ousamos levantar! (itálicos do autor;  
negritos nossos)

 Voltemos, porém, à primeira página do jornal. Vemos também no 
expediente que os redatores pretendiam fazer chegar o jornal às outras praças 
além da capital cearense, como deixam entender as assinaturas. E parecem ter 
conseguido, senão pela forma citada, mas divulgando o periódico que editavam 
e as ideias que difundiam, enviando-o a outros órgãos de imprensa, como nos 
faz pensar a seção “Nós e a imprensa”, que dava notícia do recebimento de O 
Diário por jornais das cidades do interior cearense como Sobral, Viçosa e a região 
do Cariri, e nas capitais de outros Estados: Manaus, Maceió, Rio de Janeiro, 
São Luís, além de ser recebido por jornais de Fortaleza como O Operário, de 
cuja tipografia saíram alguns números de O Pão como veremos a seguir, A 
Republica, A Verdade e Silva Jardim.

A leitura atenta nos faz considerar que as pretensões de O Diário eram 
ainda maiores como podemos constatar ao final de um dos comentários da 
seção intitulada de “OS SETE DIAS – CRHRONIQUETA” no número 7, 
de 23 de maio de 1892:
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Indubitavelmente a questão do dia é o apparecimento d’O DIARIO. Modéstia 
á parte.

O DIARIO veio quebrar a monotonia da vida cearense.
Um jornalsinho alegre, neutro em politica (e isto é tudo!) noticioso, muitissimo 

noticioso, interessando-se vivamente por tudo quanto diz respeito ao commercio 
e progresso do Ceará, tratando as questões com criterio e independencia – que 
melhor presente podia ter o publico d’esta capital?

E não é tudo; muito breve O DIARIO terá correspondência especial do Rio de 
Janeiro e até de Paris e Lisboa!

Ahi está porque o acontecimento de maior importância na ultima semana foi 
O DIARIO, folha da tarde a 40 réis. (grifo nosso)

Essas pretensões parecem verdadeiros devaneios diante de problemas com 
a distribuição, a venda das assinaturas e a impressão do jornal, sem falar de 
problemas na qualidade gráfica que, somente aos poucos, ia sendo melhorada 
e ainda assim era deficiente, fosse pelos meios existentes, possivelmente precá-
rios, fosse pela falta de recursos financeiros para oferecer um material de melhor 
qualidade ao seu público leitor. Certamente, a pretensão de ter correspondentes 
naquelas cidades foi uma estratégia para garantir a fidelidade dos leitores já 
conquistados e, também, atrair aqueles que estavam por conquistar, usando 
como recurso o apelo a tudo que fosse importado, incluindo as notícias, dando 
ao público fortalezense a oportunidade de conhecer o que se passava em cidades 
de grande porte e de vida mais movimentada, pois sempre havia a queixa de 
que a vida na capital cearense era monótona.

Logicamente, as cidades escolhidas não poderiam ser outras – Rio de 
Janeiro, Lisboa e Paris. As três cidades eram fortes referências para o Ceará 
no final do século XIX, pois delas vinham as mais diversas novidades trazidas 
pelo último paquete. Os intelectuais, por exemplo, aguardavam os títulos 
mais recentes publicados naquelas terras para onde desejavam ir, sobretudo 
Paris. Rio de Janeiro e Paris eram como uma ponte para o sucesso nacional e 
internacional. Lisboa representava o meio do caminho ou era uma alternativa 
ante a hegemonia da influência francesa no Brasil do final do século XIX, 
hegemonia essa que se estendeu até pelo menos o final da Segunda Grande 
Guerra, quando o país já passou a viver sob a influência dos Estados Unidos 
e o seu american way of life.

A influência cultural do país de Balzac, Flaubert, Zola e outros era tanta, que 
Brito Broca fala em uma bebida – a parisina – tomada por aqueles brasileiros 
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egressos de Paris, mais especificamente por Olavo Bilac, que a contragosto 
teve que deixar a Cité lumière...

Mas quantos, depois de haver desfrutado de Paris todas as delícias e sortilégios, 
desembarcaram no Cais Pharoux a trautear o último couplet do Rat Mort! Bilac 
parte todos os anos, regressando sempre com um desejo único: o de partir de novo. 
Fizera a primeira viagem em 1891, como correspondente da Cidade do Rio. De 
Paris escreve a Max Fleuiss, aludindo ao Brasil como a uma Cafraria Portuguesa, 
que a generosidade dos povos persistia em chamar de país civilizado; para em outra 
cata lhe fazer perguntas assim: “Como vai essa terra ignóbil?” Acabava de conhecer 
Eça de Queirós na casa de Eduardo Prado, e parecia querer imitá-lo na maneira 
pela qual o romancista costumava referir-se a Portugal. Ao regressar dessa viagem, 
Bilac mostrara-se tão dépaysé no ambiente brasileiro, que chegou a sugerir a Artur 
Azevedo esse comentário no Correio do Povo: “O nosso poeta está seriamente in-
toxicado” – dizia o cronista, noticiando-lhe o regresso –, “ingeriu pantagruélicas 
doses de ‘parisina’ a famosa bebida de que falava Charles Nordier, e agora não há 
volta a dar-lhe. Se ficar aqui a passear, entre o beco das Canelas e a rua da Vala, 
morre da pior da nostalgias, a nostalgia de Paris”. (Broca, 2005, p.143-4).

 Se no Rio de Janeiro escritores e intelectuais sofriam de tal influência, 
o mesmo podemos afirmar a respeito dos intelectuais e escritores fortalezen-
ses; afinal, pelo menos uma parcela mais abastada dos moradores da capital 
cearense vivia, como demonstra Sebastião Rogério Ponte (1999, p.206),  a sua 
Belle Époque, importando, diretamente de Paris, o dernier cri dos costumes, da 
moda, das letras e das notícias, pois era preciso regenerar ruas, corpos e men-
tes; desse modo esperava-se constituir uma nova ordem social, dando origem 
a casos semelhantes como aquele citado a respeito de Olavo Bilac, chegando 
a situações às vezes hilárias, às vezes trágicas, como aquelas que marcaram a 
vida de Bembém da Garapeira e a do poeta José Albano.

 O Diário demonstra bem essa influência, como, mais adiante, cons-
tataremos na problematização e análise dos seus anúncios comerciais. Além 
de civilizar mentes e corpos, era preciso civilizar a cidade, suas ruas e praças, 
dotá-la de equipamentos até então inexistentes. Esses equipamentos eram 
requeridos por um novo modelo de vida; eles eram tidos como necessidades 
fundamentais para a cidade que crescia. Eram produtos e serviços os mais 
diversos que países industrializados, como a França e a Inglaterra, estavam 
prontos para vender fosse por intermédio de casas importadoras, como a casa 
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Boris Frères, de judeus franceses, ou por implantação de companhias de energia 
e transporte público cujo capital era de origem inglesa.

A esse fato o jornal O Diário não passou incólume, como podemos constatar 
nos números 56 e 57. No editorial do número 56, de 28 de julho de 1892, por 
exemplo, reclamava-se a necessidade de um teatro para vencer a monotonia 
da vida local. Em A normalista, o narrador pinta cenas da monotonia em que 
Fortaleza vivia mergulhada:

A cidade permanecia na sua costumada quietação provinciana, muito cheia de 
claridade, bocejando preguiçosamente de braços cruzados, à espera do Progresso. 
Suava-se por todos os poros e respirava-se a custo, debaixo de uma atmosfera equa-
torial, acabrunhadora. Estalava a distância, num ritmo cadenciado e monótono, o 
canto estridente e metálico de uma araponga, cujo eco repercutia em todo o âmbito 
da pequena capital cearense. (Caminha, 1998, p.77)

Zuza, que morava no Recife, também se queixava da monotonia da vida local, 
como podemos constatar nesta cena em que o narrador fala pela personagem:

Uma vidinha estúpida aquela! Pensava o estudante estedendo-se na rede. 
Morria-se de tédio e calor. Vieram-lhe saudades do Recife. Oh! O Recife, o Prado 
aos domingos, os passeios, os belos piqueniques a Caxangá... Lembrou-se da sua 
última conquista amorosa – a Rosita, uma espanhola com quem estivera segura-
mente seis meses. Um peixão! Morava na Madalena. Vira-a uma vez no teatrinho 
da Nova Hamburgo, sozinha num camarote, muito bem vestida, com um rico leque 
de plumas, anéis de brilhante, esplêndida: era argentina. (ibidem, p.78)

Essa queixa de monotonia era uma das mais recorrentes. Assim, a exigência 
de um teatro e de companhias teatrais se repetia constantemente. Não parece 
ser um acaso que Zuza tivesse conhecido Rosita em um teatro. Assim, o teatro 
era também o espaço de socialização conveniente para os novos tempos. Nas 
páginas de O Diário reclamava-se também da ausência de grandes companhias 
de artistas na capital cearense: “Cada vez accentua-se mais a necessidade de um 
theatro nesta capital onde a vida ordinariamente é tão monótona, sem outros 
atrativos que não o Passeio Publico e as sociedades dramaticas particulares 
que não satisfazem as exigências da sociedade cearense”.

Observemos nessa citação que a construção do teatro foi apresentada como 
uma necessidade, como o foi também a presença de grande companhias artís-
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ticas, numa nítida vontade de inserir a vida cultural cearense numa estrutura 
que não somente aquela já conhecida e que não agradava aos apreciadores da 
arte teatral, mesmo que isso ocasionasse algum desagrado em determinados 
setores, como em alguns padeiros da Padaria Espiritual, entre eles o próprio 
Adolfo Caminha, que, como vimos, contestou o suposto efeito benéfico da 
importação cultural na cultura cearense e, em especial, na fortalezense. Essa 
necessidade de construir um teatro digno de uma cidade que se desejava grande 
e moderna só foi contemplada em 1910; portanto, já na primeira década do 
século XX, quando se deu a construção do Teatro José de Alencar existente até 
hoje na região central de Fortaleza. Ele mesmo é um exemplo da presença do 
capital inglês no Ceará, pois sua estrutura de ferro fundido era característica 
das construções que a Inglaterra exportou para diversos países à época.

No número 57, de 29 de julho de 1892, encontramos um editorial com o 
título “Civilisemo-nos”, que colocou uma outra necessidade urgente para a 
capital cearense “a creação de um asylo de mendicidade em condições de abrigar 
e soccorer a indigencia desvalida que geme por estas ruas a mendigar o pão 
de cada dia”. Essa situação colocava em cena a miséria em todos os palcos da 
cidade, mostrando que a Belle Époque não era bela para todos. Esse era uma 
espécie de teatro que horrorizava as classes mais abastadas, sobretudo nos 
logradouros onde se concentrava essa camada da população muito mais preo-
cupada em concorrer com o dinheiro e o gosto para tornar-se, cada vez mais, 
próxima de um modo de vida distante, cujo empecilho maior seria a travessia 
do Atlântico, o que a levaria ao prazer de viver em Paris. Como uma viagem 
não era possível a todos os bolsos, procurava-se reproduzir Paris, à medida do 
possível, na taba de Alencar.

Aparentemente, atento aos gostos das diversas camadas da sociedade cearen-
se à época, O Diário dava uma martelada no cravo e outra na ferradura, livrando-
se do modelo de vida burguês, mas entendendo a necessidade de equipamentos 
que movimentariam a vida cultural da cidade, sem esquecer de expor as tensões 
existentes em seu território. A cidade que se vestia segundo os modelos franceses, 
copiados das revistas que chegavam nos vapores que cortavam o país de Norte 
a Sul, muitos deles com suas chegadas e partidas anunciadas em O Diário, era a 
mesma que deparava com retirantes famintos, mendigos andrajosos, pedintes 
de todos os tipos, variolosos e bexiguentos, o que colocava em cheque a sua tão 
desejada Belle Époque. O quadro que justificava a solicitação de uma asilo de 
mendicidade foi pintado com traços e cores fortes:
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Todos nós somos testemunhas das scenas de miseria que diariamente se 
passam nas ruas da capital cearense; mal amanhece o dia somos encommodados 
por vozes famintas que nos entram em lufadas pela porta a dentro suplicando um 
esmola. Grande numero de mendigos, uns em deploravel estado de nudez, outros 
arrastando-se a custo, enchem os adros das egrejas implorando a caridade publica, 
perseguindo os devotos, atordoando os ouvidos dos crentes.

Aos domingos, depois da missa, maior é a vozeria á porta das egrejas. Que 
isto se observe em épocha de secca, em consequencia da immigração do centro, 
compreende-se, mas em tempos normaes significa apenas que nenhuma capital de 
certa ordem póde dispensar um asylo de mendicidade prompto sempre a soccorer 
a pobreza desamparada.

Adolfo Caminha não viveria tanto para ver ou ter notícias de Fortaleza cal-
çada em botas francesas. Sua morte prematura o impediu de chegar ao século 
XX, quando mudanças estruturais de maior monta marcaram a então pequena 
cidade, fazendo-a transbordar para além daquele quadrilátero inicial que fora 
palco de seu nascimento e teatro de seus dramas e comédias. Tratando dessas 
transformações afirmou Sebastião Rogério Ponte (1999, p.16):

Em Fortaleza, o movimento de remodelação urbana impulsionou-se com o Mer-
cado de Ferro (1897), o “aformoseamento” das principais praças (1902-3) e a constru-
ção do requintado Teatro José de Alencar (1910). A onda remodeladora acabou por 
conferir à zona central da cidade um harmonioso conjunto urbano, complementada 
com a edificação de mansões, prédios públicos e dois grandes cinemas – em sua maio-
ria, construções marcadas pelo ecletismo arquitetônico, estilo então em voga no país.

Enquanto isso, a compulsão em sanear a capital e higienizar a população 
aprofundava-se através de medidas como a implantação do serviço de abaste-
cimento d’agua [sic] e esgotos (concluído em 1924), a vacinação obrigatória, o 
Instituto de Assistência e Proteção à Infância (1913), e inspeções sanitárias a 
domicílio. Por outro lado, as tentativas de controlar o crescente contingente de 
pobres intensificaram-se com campanhas de erradicação da mendicância urbana, 
novas instituições assistencialistas, organização de policiamento específico para 
Fortaleza, e de colônias penais para a recuperação da delinqüência adulta e infantil 
pelo trabalho ao ar-livre ou em oficinas.

Ainda na sua primeira página, O Diário trazia uma espécie de editorial, 
tratando ao longo da sua existência dos mais variados assuntos – a abertura 
dos trabalhos do congresso; a emissão de vales na falta de moedas de menor 
valor destinadas ao troco das compras, os afamados e abominados “cartões”; 
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o serviço doméstico; a saúde pública; o naufrágio do couraçado Solimões; no 
qual faleceu Alfredo Peixoto, autor de Memórias de um náufrago; poesias; 
a educação doméstica; a vacinação contra a varíola; o desabamento de dois 
prédios na rua do Carmo, no Rio de Janeiro; a revolução do Mato Grosso; 
a situação do Brasil sob o governo de Floriano Peixoto; a indústria cearense, 
destacadamente a indústria de vinho de caju; o imposto do fumo; as finanças 
do Brasil; o naufrágio do vapor Alcântara; a migração de cearenses para o 
Estado do Amazonas e para a capital federal; o desterro de José do Patrocínio; 
a Constituição; a morte do Dr. Moura Brasil; algumas notícias do júri; a ne-
cessidade de um teatro para a capital cearense e de um asilo de mendicidade, 
como vimos anteriormente, e por último, a ocorrência da morte anunciada do 
próprio jornal, encerrando, assim, a sua carreira.

O programa de O Diário

O editorial do número 1 era o programa de apresentação do periódico, 
do qual destacamos o fato de esse já se mostrar consciente de quão difícil era 
manter-se em funcionamento, parecendo prever o futuro malogro:

Nada mais problemático que o futuro de um jornal de província, como este 
que ora apresentamos ao publico em formato pequeno, sem programa político, 
sem odios partidários nem ambições inconfessáveis, modesto, nascido no silencio 
e na obscuridade, e tendo como unico objectivo promover o bem estar do povo e 
o engrandecimento da pátria.

Diferentemente do que se costuma afirmar a respeito da inaptidão dos artis-
tas para os negócios, Adolfo Caminha parecia estar consciente das dificuldades e 
dos requisitos para desenvolver um empreendimento jornalístico em Fortaleza: 
“A primeira condição para que um jornal tenha vida longa e prospera em um 
meio relativamente pobre qual o nosso – sabemol-o – é que elle represente os 
interesses de qualquer facção politica”. E ao se dizer conhecedor desse fato, vai 
além, conceituando a seu modo a política e a relação dessa com a imprensa:

Entre nós a política é como uma doença epidêmica – apodera-se sorrateiramente 
do individuo sem que elle aperceba-se de que esta sendo contaminado talvez pelo 
mais cruel de todos os vicios; transforma-lhe subitamente o modo de pensar e agir, 
empede-lhe os movimentos livres e espontâneos, subordina-o ao interesse pessoal 
e prende-o a uma cadeia impossível de romper.
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O fato de O Diário se dizer neutro em política foi bastante destacado pelos 
demais jornais, como é possível constatar na já citada seção “Nós e a imprensa”, 
pois não são poucos os periódicos que realçam este ponto do seu programa, 
chegando mesmo a reproduzir parte do texto, como o fez, por exemplo, A 
República: “O novel campeão [referindo-se ao O Diário]5 promette completa 
neutralidade em politica e plena defeza aos interesses públicos. Desejamos-lhe 
longa existência”. A esse exemplo podemos juntar o do jornal O Operário, que, 
após saudar o intento de Caminha e d’Oliveira, afirmou: “Ao collega enviamos 
o abraço de camaradagem, desejando-lhe sua prosperidade e persistência no seu 
programma para que não resvale na valla commum”.6 Essa “valla commum” 
era a da defesa de interesses de partidos políticos.

A pressão política

Antes de continuar com a problematização e análise desse jornal editado por 
Adolfo Caminha, é significativo mostrar que essa mesma crítica à influência do 
poder político partidário fez-se sentir também nos escritores ligados ao Clube 
Literário, associação fundada em Fortaleza em 1886, cujo órgão foi a revista A 
Quinzena. Esse periódico teve no total 30 números, que circularam na capital 
cearense entre os meses de janeiro de 1887 e junho de 1888. No editorial do 
número 1, datado de 15 de janeiro de 1887, lemos: “E, entretanto, é a imprensa 
partidária quem abre caminho para os empregos, quem sagra beneméritos os 
amigos, quem traz pela rua da amargura os adversário, quem institue tenente-
coroneis e destitue delegados”.7

Diante desse fato, ou seja, da permanência de entraves de todas as ordens e de 
uma ordem específica – a política –, parece-nos válido perguntar: então, como se 
comportariam os redatores de O Diário? O que fariam para driblar a influência do 
jogo político que parecia tanto incomodá-los e incomodar aos demais jornais que 
se pretendiam como livres das tais influências políticas? Vejamos o que nos diz o 
programa do periódico a esse respeito: “O DIARIO, porem, terá bastante energia 
moral para não deixar-se dominar por interesses individuaes, não afastando-se 
nunca das boas normas do jornalismo independente e criterioso”.

 5  Cf.	O Diário,	ano	1,	n.3,	Fortaleza,	18	de	maio	de	1892,	p.1.
 6 	Cf.	O Diário,	ano	1,	n.3,	Fortaleza,	18	de	maio	de	1892,	p.2.
 7  Cf.	A Quinzena,	ano	1,	n.1,	edição	fac-similar,	Fortaleza,	15	de	janeiro	1887,	p.1.
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Pode parecer estranho que Caminha e d’Oliveira acreditassem na neutra-
lidade política. Mas, certamente, eles estavam tratando da política partidária, 
o que, de certo modo, nos faz retomar a ideia apresentada anteriormente de 
que Adolfo Caminha era um dos “paladinos malogrados”, ou seja, um dos 
intelectuais decepcionados com o rumo que tomou o Brasil após o 15 de no-
vembro e a adoção de um tipo de república bem diferente do que desejavam 
as classes letradas do movimento republicano, como nos informam Nicolau 
Sevcenko e José Murilo de Carvalho. Vemos nessa citação que a situação era 
fundamentada em aspectos morais, numa mistura de brio, decoro, ética e tudo 
o mais que formalizasse o programa.

Contando apenas com essas armas e diante dessas circunstâncias, as al-
ternativas de Caminha e d’Oliveira não pareciam ser muitas. Restando, por 
exemplo, apelar para a solidariedade dos jornais que também professassem a 
mesma crença ou dela mais se aproximassem, como que procurando unir-se 
numa espécie de grupo de jornais não-políticos. Talvez, não banalizando aqui 
um conceito, bem como os sujeitos, as práticas e os objetos que o cercam e o 
conformam, essa fosse uma característica em comum, ao menos de um grupos 
específico, do que temos chamado, quase indiscriminadamente, de intelectuais 
e, ainda mais precisamente, dos intelectuais cearense à época em que Adolfo 
Caminha editava O Diário. Ainda a esse propósito, lemos: “Aos collegas da 
imprensa cearense nada mais pedimos senão os conselhos da experiência”. O 
coletivo dos “collegas da imprensa” parece reforçar bem essa ideia. Restava 
também apelar para o povo, usando como recursos características que se su-
punha ou se desejava serem de todos: “Dar-nos-emos por felizes si durante a 
nossa penosa peregrinação no mundo do jornalismo, merecermos a symphatia 
do povo cearense, tradicionalmente generoso e hospitaleiro”. Porém, como 
lemos anteriormente, a hospitalidade não foi das melhores e o periódico, como 
já sabemos, não durou muito. Mas a concorrência com os periódicos de partidos 
ou grupos políticos não era a única. 

A concorrência dos “pasquins immundos”

Certamente, não foi fácil manter O Diário na praça, pois naquele mesmo 
ano surgiram em Fortaleza doze outros jornais, alguns de vida efêmera, com 
um único número circulando entre os leitores, alguns desses doze eram voltados 
para a sátira ou para a crítica política com tom jocoso, com o foi, por exemplo, 
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A Cartola, cujo redator chamava-se Vago e os responsáveis eram Os Sete 
Phantasmas. Além de A Cartola, que andava fazendo a cabeça dos leitores, 
O Bemtevi distribuía o seu canto e não diferente do primeiro jornal citado 
era também humorístico: “Dizia-se orgam da chicana. Redactores, Mundo, 
Diabo e Carne” (Studart, 1908).8 Se havia dificuldade de todas as ordens para 

 8 Nesse catálogo, o Barão de Studart, presidente do Instituto Histórico do Ceará, arrolou 951 
periódicos existente em circulação no Ceará, grande parte em Fortaleza, entre os anos de 1824, de 
quando data o Diario do Governo do Ceará, primeiro jornal da então província, e 1908. Grande 
parte desses periódicos está ligada a partidos políticos, dividindo-se, na sua imensa maioria, 
entre conservadores e liberais. Porém, outra parte, muitas vezes de circulação efêmera, não 
indo além da primeira edição, destacou-se pelo caráter satírico, polêmico e caricato, formando 
o que mais tarde, na cultura cearense, ficou conhecido pela expressão Ceará moleque, isto é, o 
modo às vezes bem-humorado, satírico, sarcástico com que o cearense trata alguns aspectos do 
cotidiano. Essa expressão – Ceará moleque – pode ser encontrada no romance A normalista, de 
Adolfo Caminha (1998, p.39), sendo ele, possivelmente, o primeiro a incorporá-la como um 
traço da personalidade cearense: “Que se há de fazer, minha filha? Ninguém está livre destas 
cousas no Ceará moleque. Não se pode conversar com um rapaz, porque não faltam alcoviteiros”. 
Aos poucos, os textos de caráter político dos jornais foram dando espaço para as crônicas do dia 
a dia, as observações da vida comezinha, sobretudo à medida que a cidade de Fortaleza crescia 
e, aos poucos, entrava num ritmo de vida de cidade com pretensão de metrópole, importando 
objetos e comportamentos mais condizentes com o espírito e o corpo de cidade grande que a loira 
desposada do sol foi tomando. No rol desse tipo de jornal podemos citar: O Periquito (1846), 
O Fagote (1852), cuja epígrafe era “quem tem telhados de vidro não atira pedra nos alheios”, 
O Farol Cearense (1861), que se dizia “joco-serio”; O Tagarella (1865); Careca (1870) e, no ano 
seguinte Cabelludo; O Palhaço e A Urtiga, ambos do mesmo ano, sendo que este trazia abaixo 
do título os versinhos: “Não tenhas minha musa medo delles/ Vae de rijo esfregando urtiga 
nelles”; O Abelhudo (1874); Alcoviteiro e Morcego, ambos de 1891 e que também tiveram um 
único número, o último tinha como redator Adolpho Fuinha. Idiota (1881), cujos redatores era 
Piolho e Zaranza; O Chocalho (1882); O Trovão (1884), “Dizia-se orgam da pilheria e distra-
ção”; Frivolité (1887); O Charuto (1888), “De influência e predilecção entre os moradores dos 
subúrbios”; Zé Povinho (1889); O Dado (1890), “Dizia-se orgam dos curiosos”; O Moleque e O 
Patusco, ambos de 1890, este “Intitulava-se jornal serio-moleque”. Tinha por epigrafe: “Ridendo 
castigat mores”; Pimpão (1891), “Dizia-se orgam do bello sexo, ter a redacção no Ouco do Mundo 
n. 00 e como redator Mané Cornim”; A Vacca, que no expediente dizia: “A Vacca sae quando 
convier”; A Trepação (1893) – “Dizia-se orgam hebdomadário humoristico e essencialmente 
trepador e redigido por Conte, Contista e Contente” –; Morcego (1894), jornal pornográfico e 
A Giririca. O Diabo (1895), “Dizia-se orgam infernal”, Bolacha, do mesmo ano, cujo redactor 
era Nero e o gerente Teseu. Como não poderia deixar de ser: O Macaco (1896), “Dizia-se orgam 
dos mugangos e jocosidades” e, do mesmo ano, O Garoto, “Dizia-se orgam das moças e jacobino 
até a gata miar”. É de 1897 O Ceará Moleque, “Revista caricata”. Do mesmo ano, Pau de sebo, 
“Jornalzinho pornographico publicado em Fortaleza. Dizia-se orgam das mulheres e de feitura 
para homens. Foi appreendido pela polícia”, e A Sarna, “Dizia-se orgam da coceira”, A Troca, 
A Urtiga, “Dizia-se orgam das realidades”. Também de 1895 foi O Matuto – “Dizia-se orgam 
roceiro e impresso na cidade de Castanhas, rua das Tapiocas n. 407.000”. É de 1898 A Sogra, 
que em oposição tinha O Genro; o Peitica, cuja divisa era: “Ou vae, ou quebra ou desprega. Ri-se 
o sujo do mal-lavado e o roto do esfarrapado”.
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fazer imprimir os periódicos, chega a ser incompreensível que tantos títulos 
circulassem por Fortaleza naquele período. Para Adolfo Caminha, a leitura 
desses jornais era o indício de que o público, que ele chamara ironicamente de 
civilizado e inteligente, era bem outra coisa:

Este publico, que compra e lê avidamente o Charuto, o Bemtevi e tantos pasquins 
immundos que por ahi pullulam, verdadeira affronta ao decoro social, e que não raro 
encontramos nas casas de familia de envolta com livros escolares e outros objetos 
preciosos; este publico, que sabe applaudir palhaços de circos com um enthusiasmo 
verdadeiramente ridículo; este publico não sabe ou finge ignorar que a imprensa, tal 
qual comprehendemol-a, é uma das mais nobres missões da qual depende grande 
porção de felicidade para a collectividade humana.

Vale destacar, aqui, que esses jornais que Adolfo Caminha considerava 
“immundos” também participaram do seu romance A normalista, no qual a 
Matraca ajudou a compor o caráter do Ceará Moleque, ao qual Maria do Carmo 
e Lídia fazem referência. Vejamos como a Matraca, título por si só significativo 
desse tipo de jornal, se fez presente na trama do romance citado:

O dia seguinte era domingo. Todos em casa do amanuense acordavam muito 
bem-dispostos. Havia missa cantada na Sé. Espocavam foguetes e repicavam sinos. 
Meninos apregoavam numa voz cantada a Matraca a 40 réis! – um jornaleco 
imundo que falava da vida alheia e que por duas vezes trouxera sujidades contra 
João da Mata. Maria do Carmo quis ver o que dizia a Matraca, apesar de o padrinho 
ter proibido expressamente a entrada do pasquim em sua casa. Ali só lhe entrava a 
Província, dissera ele; isso mesmo porque o José Pereira não exigia pagamento de 
assinatura. O mais era uma súcia de papéis nojentos que só serviam para... – Maria 
deu um pulo até a casa da viúva Campelo e aí pôde comprar a Matraca. O padrinho 
estava no banho. – O namoro do Trilho de Ferro!, gritavam os vendedores. Maria 
teve um palpite. Certo aquilo era com ela. Que felicidade de o padrinho estar no 
banho! Pagou o menino, pedindo-lhe pelo amor de Deus que não gritasse mais o 
namoro do Trilho de Ferro. Abriu o jornal ansiosa. Que horror! Havia, com efeito, 
uma piada sobre ela e o Zuza. Mais que depressa correu a mostrar à Lídia.

– Estás vendo, menina? Lê isto aqui. E apontou com o dedo. Eram uns versos 
de pé de viola que contavam o recente namoro de Zuza:

A normalista do Trilho
ex-irmã de caridade
está caída pelo filho
de um titular da cidade
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O rapazola é galante
e usa flor na botoeira
D. Juan feito estudante
a namorar um freira...
Eis por que, caros leitores,
eu digo como o Bahia
– Falem baixo, minhas flores,
Senão... a chubata chia!... (Caminha, 1998, p.38-9, grifo nosso)

Vemos por essa citação que Adolfo Caminha, seja no texto de O Diário, seja 
no romance A normalista, usa o mesmo adjetivo – “immundo” – para qualificar 
um certo tipo de jornal que foi bem presente na época. Vemos também que o 
valor da Matraca era o mesmo de O Diário: 40 rs (quarenta réis). Na economia 
do romance de estreia de Caminha, essa cena é capital para demonstrar o rumo 
que o suposto namoro das duas personagens – Maria do Carmo e Zuza – vai 
tomar. Nesse trecho há também o encontro de duas práticas de leitura: a leitura 
em silêncio e a leitura em voz alta, como práticas distintas, unidas nesta cena 
para dar-lhe contornos mais reais, utilizando como recurso a poesia popular das 
quadrinhas de pé-de-viola, que encontraremos também no jornal O Diário.

Um Zé Pacato não tão pacato assim ou 

controvérsias em volta do nome

Estas quadrinhas podem ser encontradas em uma das já citadas seções fixas 
de O Diário, intitulada “Balas e Bolas”. Elas eram assinadas por um colabo-
rador do jornal, cujo pseudônimo era Zé Pacato e que assim se apresentou no 
primeiro número do periódico:

Ora bolas!... Ora balas!
Eis-me aqui as cabriolas,
Posso agora, sem viral-as,
Minhas balas, minhas bolas...

Deu-me agora nas violas,
Inventar esta secção,
Para balas... para bolas...
Carambolas... que me dão!
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O meu programma
É este sem mais:
Fazer versos
Que dem-me fama.

E sendo, leitor assim
Quero que a elas leitora
Rimando a canção sonora,
Bondosa, goste de mim.

E eu fugindo agora della
Mais ligeiro do que um gato
Humilde, sem mais aquella
Me assigno de 
   ZÉ PACATO

Esse Zé Pacato assinou também, como podemos constatar no número 17 
de O Diário, de 4 de junho de 1892, um poema intitulado “A flor do leque”, 
dedicado a M. Carvalho, que nos parece ser de um livro chamado Musgos e 
algas, cujo autor ainda não identificamos. Porém, aqui é preciso considerar um 
outro fato. Se anteriormente os editores de O Diário desejaram garantir um 
público conquistado e atrair um outro que se mostrava interessado por notícias 
vindas do Rio de Janeiro, Lisboa e Paris, como uma estratégia de fazer aumentar 
a renda e garantir os lucros da empresa, em seguida uma outra estratégia foi 
tomada, qual seja, a de trazer para si aquele público que consumia as mesmas 
jocosidades dos jornais que Adolfo Caminha considerara como immundos, 
afinal a linguagem de Zé Pacato era bem diferente daquela usada por outros 
colaboradores de O Diário, diferenciando-se, logicamente, no recurso formal, 
isto é, utilizando de quadrinhas populares em vez, por exemplo, dos sonetos 
que também estavam presentes no jornal.

É importante destacar que esse tipo de poesia popular era muito mais 
presente nos jornais que Adolfo Caminha considerara como immundos, uma 
vez que se prestavam à sátira, utilizando, entre outros recursos, numa maior 
e suposta liberdade de escrita e criação de imagens, a ironia. Vale destacar 
também que o programa de Zé Pacato é alcançar a fama, fazendo versos que 
atraíssem a atenção de leitores e leitoras, sendo essas também contempladas, 
como veremos mais adiante, com uma coluna que lhes era destinada, assinada 
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não por um homem, mas por uma mulher chamada Iza. Numa inversão da 
regra da etiqueta, deixemos por último a dama e continuemos com o irreve-
rente Zé Pacato.

Foi por intermédio de Zé Pacato que os leitores de O Diário tiveram notícia 
da abertura dos trabalhos do congresso estadual; o surgimento de agremiações 
literárias e de intelectuais; o imposto sobre o fumo; a emissão de cartões por falta 
de moedas; o surgimento de um outro café na cidade, fundado pelo lendário 
Mané Coco (Manuel Pereira dos Santos),9 patrocinador da instalação da Padaria 
Espiritual no seu afamado Café Java; o naufrágio do navio Solimões; a greve dos 
condutores de bondes; os boatos e as fofocas da cidade; a apresentação musical 
de Henrique Jorge nos salões do Congresso e a simples notícia de um dia de 
chuva, o que pode parecer prosaico em outra terra, menos no Ceará, que a época, 
não menos de vinte anos, vivera uma das secas considerada a maior de todos os 
tempos: a de 1877/1878 e onde, por característica do “Ceará Moleque”, vaiou-se 
o sol, que teimou em aparecer após três milagrosos dias de chuva.

Devemos ainda destacar o fatos de que essas mesmas notícias ou informações 
eram dadas também por outros colaboradores a partir de um outro tipo de discur-
so, o que reforça a ideia da  utilização das quadrinhas como uma forma de atrair 
um público que se interessava por um modo e uma forma específica de dizer, 
de noticiar. Esse fato constituía, além de uma estratégia de venda, uma forma 
de leitura e de escrita. Vejamos como foi noticiada, por exemplo, a abertura dos 
trabalhos no Congresso, ou seja, a então Assembleia Estadual. Vejamos primeiro 
um texto que aparece na primeira página de O Diário intitulado “O Congresso” 
e, em seguida, o texto de Zé Pacato na seção “Balas e Bolas”:

Começaram os trabalhos do Congresso Cearense.
Actualmente, mais do que emqualquer outra epocha, o Ceará reclama os ser-

viços desta illustre corporação.

 9 A respeito de Mané Coco fazemos questão de transcrever este trecho de Sânzio de Azevedo 
(1996, p.53): “Numas página de reminiscências, Antônio Sales evoca a figura de Mane Coco, 
ou Manuel Pereira dos Santos, oriundo do Aracati e fundador do Café Java, quiosque localizado 
na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, lembrando que esse homem, inteligente mas sem 
cultivo, que andava de fraque, com uma grande rosa à lapela, mas sem gravata (o que o excluía 
das festas e solenidades), tinha como única erudição o saber de cor A morte de D. João, de 
Guerra Junqueiro, poemas do qual ‘recitava trechos a proposito de tudo ou mesmo sem propo-
sito nenhum’. Salienta o escritor a simpatia do comerciante pelos intelectuais, recordando que 
igualmente estes o estimavam”.
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Não é nossa competência aquilatar do valor moral e intelectual de cada um 
dos membros do novo Congresso, alguns dos quaes são bastante conhecidos do 
povo cearense. Cumpre, porém, a todos, sem execpção, a grande somma de res-
ponsabilidade de que acham-se investidos, promovendo, sem medir sacrifícios, a 
prosperidade do Estado e o bem estar do povo.

Ha muito que fazer, muito que edificar.
Vão longe os tempos em que os representantes da soberania popular, sem 

curarem effetivamente dos interesses vitaes do paiz, perdiam o tempo em longos e 
improficuos debates, transformando a tribuna parlamentar em baluarte de ápodos e 
discussões pessoaes com graves prejuisos para os negocios que corriam a revelia.

Precisamos hoje, mais do que nunca, de ações, não de palavras sem sentido.
O regimen de rethorica desappareceu com as velhas instituições.
Os repetidos abalos que o Ceará tem soffrido nestes ultimos tempos vieram 

de algum modo affectar todos os ramos da administração publica, produzindo 
inevitáveis alterações de ordem social.

O novo Congresso tem serios compromissos a satisfazer.
Urge accudir as necessidades do Estado que ora se reorganisa.
Nada de discussões estéreis, tudo em beneficio do Ceará – este deve ser, em 

summa, o programma dos actuaes legisladores cearenses.10

Agora, leiamos o texto de Zé Pacato:

Abrio-se agora o Congresso...
Vamos ter muita fartura,
Muita carne e rapadura,
Muita farinha e progresso.

E a Patria que os elegeu,
Vendo o povo sobre o abysmo,
Espera tudo do seu
Talento e patriotismo.

Que venham, pois, com urgência,
Por estes proximos mezes, 
Novos actos, novas lezes,
De tão sabia sapiencia!

 10	 Cf.	O Diário,	ano	1,	n.2,	Fortaleza,	17	de	maio	de	1892,	p.1.
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E nós, ficamos de novo,
De lado, para gritar,
Quando o Congresso passar:
– Olha os eleitos do povo!....11

Vemos pela leitura dos dois textos que o assunto é o mesmo, ou seja, a 
abertura dos trabalhos na Assembleia de deputados naquele ano de 1892. 
No entanto, o tratamento dado ao fato é diferente em ambos os textos. Se no 
primeiro texto há uma certa crítica, ela é feita em um tom mais formal. Já no 
texto de Zé Pacato há até o “desrespeito” gramatical em nome da constituição 
da rima, recurso fundamental nesse tipo de discurso para constituir a inteireza 
do seu objetivo. Foi assim que o plural de lei passou a ser lezes, em vez de leis, 
para rimar com “mezes”, na segunda estrofe.

Além de atrair um outro público, esse tipo de discurso era também um modo 
de dizer algo que não se poderia dizer claramente, o que coloca em discussão 
a suposta neutralidade política do periódico de Caminha e d’Oliveira. Além 
desse exemplo, poderíamos citar outros, no entanto esse pareceu-nos bastante 
representativo, não somente por ambos os textos estarem no mesmo número 
do jornal, como por tratarem do mesmo tema, mas porque eles evidenciam 
simultaneamente uma questão relacionada à forma do discurso e constitui-se 
em uma estratégia de conquistar públicos supostamente diferentes. Depois 
de toda sua exposição, Zé Pacato, talvez por não alcançar a fama almejada, 
desapareceu, com sua graça e verve, no número 13 de O Diário.

“O ponto nos iii”

E quando o citado Zé Pacato desapareceu, foi a hora de colocar o “Ponto 
nos iii”. Esse foi o título do editorial do número 14 de O Diário, que ora re-
produzimos:

Assoalham pessoas sem criterio e má fé que O Diario é um jornal politico 
desfarçado com mascara da neutralidade.

Maldizentes, em toda a parte os ha e não em pequeno numero, rasão porque 
não extranhamos a calumnia com que se procura envenenar o nosso programa 
intrigando-nos com o publico.

 11	 Cf.	O Diário,	ano	1,	n.2,	Fortaleza,	17	de	maio	de	1892,	p.2.
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Esses que não trepidam em adulterar as boas intenções alheias, indivíduos 
sem profissão honrosa e sem responsabilidade de especie alguma, pobres parias 
agrilhoados miseravelmente ao interesse pessoal, só merecem o nosso despreso.

O Diario nada tem que ver com elles; e se não fosse compromisso solemne 
que em boa hora contrahimos com os nossos leitores e assignantes, certo não nos 
dariamos ao trabalho de destruir os embustes que se levantam a nosso respeito.

Porque somos neutros não segue-se que nos abstenhamos completamente de 
affectar questões politicas de interesse geral, o que ainda não fizemos. Não escolhe-
mos noticias que possam interessar mais a este ou áquelle partido, publicamol-as 
indifferentemente, dando preferencia ás locaes e que dizem respeito ao comercio 
e ás classes laboriosas.

Si durante o nosso tirocinio houvermos alguma vez de discutir, em artigo 
edisctorial, quaesquer actos, quer do governo federal, que do governo Estadual, 
fal-o-emos desassombradamente, apoiados na justiça e no direito.

Longe de nós a linguagem virulenta dos embusteiros chicanistas.
Neutralidade e bom senso – eis a nossa divisa.
Não se illudam os alviçareiros ignorantes.12

Essa utilização é também uma outra proposta de unir o vivido ao repre-
sentado, não por uma fronteira tênue entre a vida pessoal e privada do autor 
ou pelo filtro de seus sentimentos em relação à vida na província, mas pela sua 
capacidade de observação, de utilização de recursos que estão postos na vida 
cotidiana, diária, como o faz lembrar também o título do periódico em causa: 
O Diário. Se, ao longo de sua recepção, e em especial de sua fortuna crítica, o 
romance A normalista foi considerado peça de vingança pelo fato de a sociedade 
fortalezense não ter visto com bons olhos a união do seu autor, então segundo-
tenente da Marinha, com Isabel Jataí de Paula Barros, então casada com Fausto 
Augusto de Paula Barros, também militar, vale considerar que o processo de 
sua formação pode ser bem outro, assim como os recursos, entre eles a acuidade 
da observação desenvolvida por Caminha, a atenção no mundo à sua volta, o 
aproveitamento do cotidiano, dos fatos simples da vida comezinha e ordinária. 
Pintar com traços fortes e cores escuras as cidades não foi mérito apenas de 
Caminha, o fizeram em especial os autores que cultivaram de algum modo a 
estética naturalista, desde os franceses, passando pelos portugueses, um deles 
Eça de Queiroz. No Brasil, o fizera Aluísio Azevedo com a sua São Luís natal 
em O mulato ou com o Rio de Janeiro adotivo em O cortiço. Mais do que uma 

12  Cf.	O Diário,		ano	1,	n.14,	Fortaleza,	1º	de	junho	de	1892,	p.1.
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vingança, estava presente o sentimento de desencanto com uma nova estrutura 
social, marcadamente urbana, que se desenhava como excludente.

O fato de haver correlações entre o conteúdo ou a opinião de Adolfo Ca-
minha defendida nas páginas de O Diário e nas páginas do seu romance A 
normalista, em relação ao tipo de imprensa que se cultivava em Fortaleza, não 
pode passar incólume, pois esse fato se nos mostra capital para a tese que de-
fendemos: a de Adolfo Caminha como um autor polígrafo, capaz de reunir na 
ação de um sujeito supostamente único – o autor – diversas outras ações como 
a leitura, o jornalismo, a edição, a crítica literária e, evidentemente, a escrita.

O pão que O Diário de cada dia nos dá hoje ou 

as relações entre os periódicos

Além dos jornais que Adolfo Caminha considerava immundos, apesar de 
utilizá-los em sua ficção e alguns dos seus recursos no próprio periódico, da-
tam também de 1892 outros dois importantes jornais cearenses: A Republica  
e O Pão. Esse já é conhecido nosso como órgão da Padaria Espiritual, da qual 
Adolfo Caminha fora um dos fundadores. Aliás, é preciso que se diga que foi 
na redação de O Diário, portanto no número 88 da rua Formosa, atual rua Barão 
do Rio Branco, em Fortaleza, que Adolfo Caminha foi convidado por Antônio 
Sales a participar da agremiação dos Padeiros. É o próprio Adolfo quem relata 
esse acontecimento na carta intitulada “Padaria Espiritual”, que ele escrevera 
a um suposto amigo. No Rio de Janeiro, relembrando com saudades da terra 
natal e mais precisamente do bairro do Outeiro, à época afastado da cidade 
e caracterizado como uma região bucólica, Adolfo Caminha (1999a, p.128) 
narrou, assim, o nascimento da Padaria:

Perguntas-me, entre curioso e tímido, como é que nasceu a Padaria Espiritual. Sei 
lá! Quem sabe a verdadeira origem das cousas? O que desde logo te posso ir dizendo 
é o seguinte: Aos tantos de maio de 1892, foram ao escritório do Diário, jornal em 
que eu trabalhava, dois rapazes (lembra-me bem que um deles trazia um pince-nez) 
convidar-me para fundar um sociedade literária, cujo nome fosse Padaria Espiritual.
 
Surgidos, portanto, no mesmo ano e tendo laços de afinidade e amizade 

entre os seus membros, foi inevitável, também, que em O Diário figurasse 
informações e pequenas notas a respeito da Padaria Espiritual e de O Pão. No 
número 14, de 1º de junho de 1892, lemos em O Diário:
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Sem as formalidades do estylo, realisou-se ante-hontem, ás 7 horas da noite, no 
respectivo forno, a installação desta phenomenal sociedade de rapazes de lettras.

Phenomenal, dizemos porque effectivamente a Padaria espiritual, a julgar pelos 
estatutos e pela boa vontade dos forneiros constitue um phenomeno e dos mais 
curiosos deste fim de seculo.

Ha muito não assistiamos uma festa tão original.
Basta dizer que não houve casaca, nem luvas, nem discursos e nem chá de 

garfo.
A leitura dos estatutos, primeira parte do programma, provocou geraes e 

estrepitosas gargalhadas, sendo para notar o vivo interesse do auditorio pela nova 
especie de Padaria, que se achava replecta de convidados.

Segui-se a leitura de cartas dirigidas pelos forneiros Moacy Jurema [Antônio 
Sales] e Felix Guanabarino [Adolfo Caminha] a Ramalho Ortigão e Guerra Jun-
queiro, as quaes foram ouvidas ao som de palmas sucessivas.

Leram trabalhos litterarios os padeiros Polycarpo Estouro – uma primorosa 
poesia dedicada a Alfredo Peixoto, verdadeira joia de subido valor artistico; Lucas 
Bizarro, um espirituoso soneto, e Alcino Bandolim, uma bella poesia, seguindo-se 
a parte musical – execução ao piano da walsa Pão duro, composição do maestro 
Nascimento, pelo professor Sr. Jorge Victor.

Em summa, uma bela festa a que assitiram diversas senhoras e cavalheiros da 
nossa melhor sociedade.

Foram destribuidos gratuitamente os Estatutos impressos da nova associa-
ção.

Agradecendo o convite que nos foi enviado, fazemos votos para que os espe-
rançosos padeiros consigam, a força de vontade e perseverança, aperfeiçoar o gosto 
litterario entre nós. (acréscimos nossos)

Já em O Diário de 1º de julho de 1892, lemos:

O PÃO – Assim denomina-se o novo periodico cujo primeiro numero appa-
recerá nesta capital no próximo domingo.

O leitor de certo advinhou que se trata da Padaria espiritual. Effetivamente. O 
Pão será producto semanal dessa impagavel associação que já vae colhendo magní-
ficos resultados. O Pão é consequencia do art. XXXV do programa da Padaria.

Olha O Pão que saia!

Por essa data – 1º de julho – vemos que O Diário anunciou com a ante-
cedência de nove dias a publicação do primeiro número de O Pão, que data 
de 10 de julho daquele ano, o que também indica os laços existentes entre os 
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dois periódicos. Já no dia 9 de julho, ou seja, um dia antes do primeiro O Pão 
circular em Fortaleza, anunciava O Diário:

O PÃO
Amanhã, instranferivelmente, será publicado este periodico da Padaria espi-

ritual.
A julgar pelo que se diz á bocca pequena, O Pão vae ser um successo como 

ainda não houve igual entre nós.
Fique, pois, prevenido o publico de que antes de tomar o matinal café deve 

esperar pel’O Pão.

Na seção “Revistinha”, que trazia os comentários a respeito de periódicos lo-
cais e nacionais, em O Diário de 11 de julho, portanto, um dia após a publicação 
do primeiro número de O Pão, lemos: “O Pão. Bem escriptinho, sim, senhor. 
Bôas pilherias, comprehensão nitida da vida moderna, magníficas poesias e tutti 
quanti... Diz que obedece a sugestões. Melhor p’ra elle”. No mesmo número 
encontramos mais uma nota a respeito do lançamento de O Pão:

Recebemos o primeiro numero d’ O Pão, publicado hontem.
Summario variadissimo: poesias, anedoctas, noticias humoristicas, chronica.... 

Contem além disso uma carta de Clovis Bevilacqua dirigida á Padaria, e uma 
apreciação de Arthur Orlando sobre os estatutos da mesma.

Magnífica estréa.
Em uma palavra, O Pão insinua-se e promete ser lido todos os domingos com 

voracidade.
Parabens e agradecido.

No número 48 de O Diário, novamente na seção “Revistinha”, encontramos 
uma pequena, mas significativa, nota a respeito de O Pão: “O Pão – Péssima 
impressão... typografica e magnífica litteraria, salvo juiso mais competente”. 
Nessa nota, vemos o jogo irônico a respeito da qualidade do jornal, não da 
qualidade literária, mas da qualidade gráfica. Ironia que se faz presente tam-
bém pelas reticências, como que indicando uma suspensão de pensamento ou 
opinião ou ainda a suspensão de uma ideia diferente daquela pressuposta.

Esse recurso das reticências para suspender o pensamento é também bas-
tante presente no romance Tentação, de Adolfo Caminha, sendo, portanto, 
um recurso utilizado tanto nos textos jornalísticos como nos ficcionais, uma 
vez que o objetivo era dizer algo sem a utilização de palavras, deixando, desse 
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modo, uma abertura para a participação do leitor. Porém, os problemas tipo-
gráficos já eram constatados no primeiro número no qual lemos: “Pedimos 
desculpa aos leitores si este numero d’ O Pão não sahe tão nitido, queremos 
dizer tão bem amassado e assado como desejavamos. No proximo numero 
introduziremos algumas reformas que tornarão O Pão mais grato ao delicado 
paladar do publico”.13

De fato, observando o número 2 do órgão da Padaria, vemos que a impres-
são tipográfica não é boa e não podemos afirmar ao certo se esse foi o motivo; 
no entanto, o jornal parou de circular nessa data para retornar apenas em 30 
de outubro de 1892. Vale destacar também que O Pão era impresso na oficina 
tipográfica de O Operário, jornal que também é referido em O Diário. Aliás, 
não somente referido, mas com o qual os redatores de O Diário pareciam 
estabelecer relações de aproximação e admiração recíprocas, pois, com base 
na coluna “Nós na Imprensa”, que dava conta aos leitores da recepção de O 
Diário por outros jornais, vemos que esse foi saudado com simpatia por aquele. 
A respeito desse atraso, podemos ler o seguinte:

Queremos apenas deixar bem accentuado no espírito do leitor que “O Pão” 
não sahiu ha mais tempo por falta absoluta de typographia que o imprimisse, 
porque a todas que existem nesta terra pediamos que imprimissem “O Pão” e 
todas respondiam que não.

Não que houvesse da parte d’ellas o proposito de uma recusa ao nosso modesto 
e bem intencionado jornal, que só tem pó inimigos a burguezia; mas havia a defi-
ciência de meios com que satisfazer aos compromissos já tomados e imprimir “O 
Pão” – o que tanto monta.14

Mesmo não se tratando de uma informação a respeito de O Diário, essa 
citação dá-nos a possibilidade de conhecer as condições materiais de edição 
e impressão de jornais na capital cearense naquele ano. Devemos observar o 
fato de que O Pão não era um jornal com grandes recursos gráficos, como ilus-
trações, que só viriam a aparecer na revista O Ceará Ilustrado, de 1894, como 
informou o Barão de Studart em seu livro já citado. O Pão tem, praticamente, 
as mesmas características de O Diário, sobretudo quando, a partir do seu sétimo 

 13  Cf.	O Pão,	ano	1,	n.1,	Fortaleza,	10	de	julho	de	1892,	p.4.
 14  Cf.	O Pão,		ano	1,	n.2	[3],	Fortaleza,	30	de	outubro	de	1892,	p.4.	[Trata-se,	de	fato,	do	número	

3	e	não	do	2,		como	vem	grafado	no	jornal.]
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número passa a um formato maior do que os anteriores, porém mantendo o 
mesmo número de páginas, cada uma com suas três colunas. Se a história do 
jornal é também a história das condições técnicas e intelectuais de sua produção, 
esse fato citado dá-nos bem a ideia das condições de sua produção, sobretudo 
porque os Padeiros não tinham tantos recursos financeiros para fazer editar e 
imprimir um jornal de melhor qualidade gráfica.

A concorrência com a imprensa política: o jornal A República

Além do jornal da Padaria Espiritual e dos jornais que considerou immun-
dos, a empresa de Caminha e d’Oliveira concorria também com um outro 
periódico: A República, sendo esse de nítida feição política como afirmou o 
Barão de Studart (1908):

Jornal político, apparecido em Fortaleza a 9 de abril [de 1892]. Foi o resultado 
da fusão do Libertador e do Estado do Ceará, organs do Centro Republicano e da 
União Republicana. É diario. Pertence a uma sociedade anonyma denominada 
Ceará-Libertador, fundada por escriptura de 30 de março de 1892. Desde seu 
inicio tem sido encarregado da publicação do expediente do Governo.

Seu actual redactor-chefe é o Dr. Antonio de Arruda.
A Sociedade Ceará-Libertador, escreveu a Republica de 8 de julho de 1892, tem 

por fim restaurar a antiga officina typographica em que se publicava O Libertador, 
isto para fins de ser publicada A Republica, orgam do partido federalista.

Os possuidores do velho material, em sua quase totalidade, entraram para a 
nova empreza com o capital de 4:900$000, que possuíam em títulos da extincta, 
representados pelo material existente, parte em estado de aproveitamento, parte 
imprestável.

Os novos socios subscreveram a somma de 4: 430$000, pagavel em 10 pres-
tações e destinada ao resgate dos antigos títulos não liquidados, aopagamento de 
dividas não prescriptas da extincta empreza, á acquisição de material preciso para 
restauração da officina, etc. Encontra-se a listas das assignaturas na dita Republica 
de 8 de julho. 

Principiou a publicar-se á rua Major Facundo, n. 54, depois á rua Senador Alen-
car n. 16b, depois á rua da Boa Vista ou Floriano Peixoto n. 55, de onde mudou-se 
para a rua Major Facundo n. 26 e em novembro de 1904 para a antiga casa á rua 
da Boa Vista, onde permance.

Além do fato de tratar-se de um periódico político, com os valores aqui 
apresentados – ao todo 9:200$000 –, vemos que A República podia ser um 



adolfo CaMInHa 263

grande concorrente de O Diário, destacando-se também o fato de que ela já 
contava com pelo menos parte do maquinário necessário para a sua impressão, 
podendo, portanto, servir como impressora de outros jornais e revistas, o que 
era muito comum, pelo menos no Ceará, como podemos constatar nos Anais 
escritos pelo Barão de Studart, pois na oficina impressora de jornais são impres-
sos os números de outros periódicos. O poder político fazia de A República uma 
forte concorrente de O Diário, não somente pelo poder político, mas também 
pelo poder financeiro; afinal, para se colocar o jornal na rua havia um preço a 
pagar, fosse dos gastos em maquinários, fosse do material de impressão e da 
abertura da firma junto aos órgãos específicos.

Quanto custava pôr o jornal na rua? ou  

para não dizer que não falei de número$

A partir dos comprovantes de pagamentos de autorizações e licenciamento 
de impressão e circulação de O Diário temos uma ideia do capital que requeria 
uma empresa do tipo. Infelizmente não temos informações dos gastos de cada 
número, mas como já vimos, esses foram maiores que os lucros, motivando, 
assim, a falência da firma. Antes de prosseguirmos, transcrevemos o texto dos 
documentos na ordem em que foram apresentados. As partes manuscritas 
no original serão destacadas em itálico. Os trechos ou palavras ilegíveis serão 
substituídos por reticências dentro de colchetes:

ESTADO DO CEARÁ
Conselho Municipal da Fortaleza
Faz saber que por despacho desta data foi concedida a Raimundo de Oliveira 

e Silva licença para [...] com [...] tipographia pertencente ao Sr. Rodrigues Junior, 
para a publicação do jornal O diario, a rua Formosa No. 88

Pelo que mandou passar o presente Alvará que terá vigor durante o corrente anno
Conselho Municipal da Cidade da Fortaleza, Capital do Ceará, em 20 de Maio 

de 1892
Imposto ......................20$000
Licença .......................1$000
Emolumento ..............$
 RS 21$000
O Presidente
Guilherme Cezar da Rocha
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O Secretário
Júlio Cezar da Fonseca [...]
N. 1983
CONSELHO MUNICIPAL DA FORTALEZA
EXERCICIO DE 1892
Recebido de Raimundo de Oliveira e Silva
A quantia de Vinte e um mil réis
Proveniente de imposto e licença sobre a tipographia pertencente ao Sr. Rodrigues 

Junior [...] do jornal O diario, a rua Formosa N. 88 [...] ao corrt. anno.
Imposto ............................ 20$000
Licença ............................. 1$000
Aluguel ............................ $
Multa ............................... $
Emolumento .................... $
Deposito  .......................... $
Somma ............................. 21$000
Fortaleza, 20 de Maio de 1892
Vicente Lopes de Araújo

Os documentos – ambos oficiais – já trazem a organização do Estado segun-
do a República proclamada três anos antes da publicação do jornal e dão-nos a 
ideia de que O Diário não era uma aventura, pelo menos não o era no que diz 
respeito ao seu modo de entrar em circulação. O modo como os analisamos 
no diz que o jornal de Caminha e d’Oliveira não era uma empresa clandestina 
que pretendesse fazer vincular ideias contrárias ao sistema de governo, o que 
corrobora com a ideia exposta no seu programa no primeiro número, ideia essa 
algumas vezes contestada, como vimos anteriormente.

Se O Diário não era uma aventura, então cabia aos seus redatores garantir o 
maior número possível de leitores, no qual também estavam incluídas as leitoras, 
público ao qual os autores de nossa literatura, desde os primeiros títulos de José de 
Alencar, procurava conquistar, fosse a partir da presença de personagens femini-
nas e, em especial, de personagens femininas leitoras, como podemos encontrar, 
por exemplo, no romance A normalista, de Adolfo Caminha. Foi assim que, nas 
páginas de O Diário, entre tantas seções tratando dos mais diversos assuntos, as 
mulheres de Fortaleza passaram a contar com mais uma voz feminina na imprensa 
local, voz essa que viria a se juntar, por exemplo, à de Francisca Clotilde Barbosa 
Lima, ou simplesmente Francisca Clotilde, que já publicava, nas páginas de 
A Quinzena (1887-1888), órgão do Clube Literário, artigos, contos e poemas.
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A participação de uma colaboradora já estava prevista no citado programa 
de O Diário no qual lemos: “As senhoras terão também uma secção especial; 
ás quintas feiras daremos ás leitoras um recado sobre as ultimas modas flumi-
nenses, uma especie de compte rendu das mais chics toilettes usadas na capital 
brasileira no verão e no inverno, escrito por distincta patricia nossa”. Era o caso 
de se dizer que naquele clube do Bolinha uma Luluzinha tinha um lugar.

Uma Luluzinha no clube do Bolinha

Eis que entra em cena Iza, a dita “distinta patrícia”, que assinou uma seção 
intitulada “Cartas Femininas”. A seguir reproduzimos a primeira carta:

Carissimas leitoras.
Esta bella capital, onde a vida é tão quieta e tão monótona, reclamava há muito 

um jornal neutro, nas condições d’O DIARIO, um jornal moderno que não fosse 
essencialmente politico, uma folha mais optimista do que pessimista, que a gente 
podesse ler sem cahir no desagrado desta ou daquella parte da sociedade filiada a 
tal ou qual partido politico; alguma cousa nova, sem longas estiradas doutrinarias, 
para ser lida de relance no bond, no cafe ou no passeio, sem outro fim que não 
distrahir o espirito das longas horas de trabalho, precisamente quando ele fatigado 
das lidas quotidianas, precisa receber algo util e agradavel.

Vejamos. Nós, as senhoras cearenses, que temos responsabilidade e que temos 
deveres a cumprir, passamos os dias atarefadas, a bordar, a coser ou a labutar com 
os filhos numa faina verdadeiramente enfadonha; e muitas vezes não são somente 
as costuras e os filhos que nos consomem a actividade...

Si somos mães de família, os cuidados da casa bastam por si só para fatigar-nos 
o corpo e o espirito conjunctamente, o dia inteiro de modo que, á tarde, depois do 
jantar, sentimo-nos sem força para qualquer empreza seja ella qual for.

– Deita-te e adormece tranquilamente, aconselha o corpo, em quanto o outro, 
o espírito brada-nos alto:

– Levanta-te, vae passear, ou vae ler alguma coisa.
Por outro lado são os convites para bailes que nos deixam n’uma duvida ter-

rível.
Afinal, queridas patricias, somos obrigadas a tomar um deliberação qualquer, 

e (é triste dizel-o) geralmente optamos pela rede, preferimos dormir a ler algum 
livro bom ou qualquer outro escripto menos indigesto que os romances do Sr. 
Ponson de Terrail. [sic]

Ora, si o nosso meio não fosse tão saturado de politica, si a sociedade cearense 
tratasse de cousas mais agradaveis do que a maldicta politica, que eu detesto de 
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morte, em vez de adormecermos depois de um dia de trabalho continuo, leriamos 
antes os jornaes da tarde á varanda de nossa casa, n’um dolce farniente confortavel 
falariamos de coisas alegres e desopilantes até que o somno viesse sorprender-nos 
em flagrante.

Mas, não senhoras, aqui só se fala de politica: almoça-se politica, janta-se 
politica, ceia-se politica, adormece-se pensando em politica, e, no dia seguinte, 
antes do nascer do sol, já a politica está comnosco, ao nosso lado deitadinha na 
nossa rede.

Que trambolho!
Sempre a politica!
E o mais interessante é que as senhoras cearenses tambem fazem politica. Tal 

ha quem se diga – maloqueira, tal – cafinfin. Pode haver nada mais ridículo do que 
isto?

Maloqueira, porque? Porque cafinfin?
Ora, queridas leitoras, é preciso cuidar d’outra coisa menos sediça. A politica 

de calçada foi feita para homens e para homens que não têm mais o que fazer. 
Assignemos O DIARIO, leiamol-o todos os dias e demo-lh’o a ver a nossos ma-

ridos quando voltarem do trabalho e a nossos filhos quando tornarem da escola.
Ler O DIARIO é sempre mais util e agradavel que falar da vida alheia ou 

perder tempo com politica.
Bem andaram os redactores deste jornal!
A sociedade cearense precisava de um jornalsinho tal qual O DIARIO, amigo 

do todos e inimigo da politica.
Pena é que seja ainda tão pequeno para comportar tudo quanto eu tenha a 

dizer-vos uma vez por semana.
Ainda hoje não vos falarei de modas e, é preciso dizer-vos desde já, não esco-

lherei assumptos para as minhas pobres cartas. Conversarei sobre tudo quanto 
possa de algum modo interessar-vos.

Por hoje basta. P. S. Não esqueçam comprar O DIARIO, o jornal mais sym-
pathico do Ceará, ia dizendo do Brazil.

Vossa,
Iza.15

Não sabemos de fato quem foi Iza; para nós ela foi uma colaboradora de O 
Diário que dava às suas páginas e à sua redação um toque feminino. Tampouco 
sabemos se se tratava de um pseudônimo, e, nesse caso, desconhecemos quem 
estaria por detrás dele. Sabemos que morava em Fortaleza, como se verá a seguir 

15  Cf.	O Diário,	ano	1,	n.4,		Fortaleza,	19	de	maio	de	1892,	p.1-2.
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ao citarmos um modelo que ela descreve e que o viu em um dos espetáculos de 
Enerib, um hipnotizador, que se apresentava na capital cearense junto com sua 
companhia e que também anunciou seus espetáculos realizados no teatro São Luiz 
na páginas de O Diário. Também sabemos que era solteira – “Si agora não temos 
responsabilidade porque somos solteiras, mais tarde grandes será [sic] os nossos 
compromissos” – afirmou no artigo publicado em’ O Diário de número 50.

Vemos, porém, pelo seu texto que a articulista desejava falar, especialmente, 
às mulheres que tivessem condição financeira para consumir determinados 
produtos, que os reconhecessem com um valor e, obviamente, que compras-
sem o jornal no qual, a partir dos seus comptes rendus, poderiam instruir-se e 
civilizar-se. Ao citar os romances de Ponson du Terrail, certamente a articulista 
estava pensando na sua mais famosa personagem, o Rocambole e sua série de 
aventuras, que, segundo Marlyse Meyer (1996, p.106) “foram reagrupados 
sob o título geral de Dramas de Paris a partir da reedição de 1865 do romance 
inaugural, A herança misteriosa”.16 À leitura de Ponson du Terrail ela opõe a 
leitura de O Diário.

Destaca-se desse primeiro artigo de Iza o fato de repetir alguns aspectos 
do programa, como o fato de criticar a política como único tema de interesse 
dos periódicos locais, citando o partido dos maloqueiros e o partido dos ca-
finfins, dos quais as mulheres da capital cearense, segundo Iza, diziam fazer 
parte. Assim como o texto de Zé Pacato, diferenciava-se do texto do editorial, 
na forma, pois o primeiro era escrito em quadrinhas populares enquanto o 
segundo era escrito em tom formal. O texto de Iza se diferencia do texto do 
programa, tanto por assumir-se como uma voz feminina falando às mulheres 
como pelo gênero em que o faz: a carta, o que pressupõe uma linguagem mais 
íntima, tratando de assuntos específicos e, supostamente, de interesse direto 
das leitoras a quem ela se dirigia por meio da correspondência.

 16	 A	respeito	de	Rocambole,	citamos	este	breve	trecho	de	Marlyse	Meyer:	“Pierre	Alexis	Ponson	
du	Terrail,	simples	pequeno-burguês	nascido	no	sul	da	França	em	8	de	julho	de	1829,	atribuiu-
se	imaginária	linhagem	que	o	tornava	descendente	do	bravo	cavalheiro	Bayard,	autorgando	a	si	
mesmo	o	título	de	visconde.	Com	estudo	rudimentares,	aos	19	anos	alistou-se	na	Guarda	Móvel	
e	combateu	nas	ruas	de	Paris	em	1848.	Após	as	jornadas	de	junho,	apresentou-se	para	pedir	em-
prego	no	gabinete	do	diretor	de	um	dos	grandes	jornais	da	época,	e	que	também	escreveu	obra	
crítica	–	no	sentido	amplo	da	palavra	–	sobre	o	folhetim,	Alfred	Nettement.	Começou	a	escrever	
aos	18	anos,	era	já	célebre	aos	24.	Ele	mesmo	narra	as	circunstâncias	de	sua	vocação:	‘No	dia	
em	que	li	esta	frase:	Qual	era	essa	mão?	Qual	era	essa	cabeça?	Continua	no	próximo	número’,	
compreendi	que	tinha	encontrado	o	meu	caminho”.	(Meyer,	1996,	p.106).
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Se o projeto era a publicação semanal das “Cartas femininas”, assinadas por 
Iza – sempre às quintas-feiras – isso não se deu. Infelizmente, não sabemos o 
motivo do malogro da periodicidade das suas cartas. No entanto, o fato é que 
suas “palestras”, destacando assim a proximidade de sua escrita e de sua relação 
com as leitoras, foram publicadas, além do número 4, nos números 12, de 30 de 
maio; 37, de 2 de julho; 50, de 20 de julho; e 59, de 4 de agosto, último número 
de O Diário. No número 12, Iza cumpriu a promessa de tratar de moda e a 
forma como o fez foi exatamente mostrando-se contra os modismos: “Porque 
Fulana usa vestido deste ou d’aquelle modo não se segue que eu, por força da 
moda, também deva usar igual, absolutamente não”. Tratando de aspectos da 
moda passada, a articulista não deixa de usar da ironia, vejamos:

Destronadas (ou depostas, como quiserem) as caudas, vieram os vestidos curtos 
e apertados como bainhas, rentes com o corpo da cintura até ao meio das canellas 
em quanto a parte superior – os braços e o collo – dansa folgadamente dentro d’uma 
especie de balão mais exquisito que elegante.17

Nesse caso, a ironia tem algum aspecto político, uma vez que as caudas 
são, pelo menos ao que nos parece, uma referência direta à Monarquia, o que 
ainda se torna mais evidente se recuperarmos os significantes – destronadas 
e depostas – esse, especificamente, grafado em itálico no texto original e colo-
cado também em destaque pelo uso dos parênteses, como que indicando um 
pensamento ou ideia dita nas entrelinhas. O fato de indiretamente tratar de 
política talvez tenha feito que o jornal de Caminha e d’Oliveira tivesse o seu 
propósito inicial de mostrar-se neutro em política contestado.

O aspecto mais forte, entretanto, das “Cartas femininas”, é o seu teor crítico 
com tendência à educação dos usos e dos costumes, como é possível constatar 
no terceiro artigo dessa seção ainda a respeito da moda nos termos do artigo 
anterior. É assim que lemos: “A simplicidade, a singeleza, a naturalidade, 
emfim, é, na toilette como na obra d’arte, a condição sine qua non”. Nessa 
mesma direção continua a articulista:

Foi-se o tempo dos bibelots e das fanfrelouches; as fitas e os vidrilhos estão aboli-
dos dos boudoir; modernamente todas as toilettes, quer masculinas, quer femininas, 
são acabadas pelos moldes inglezes, isto é, sem essas superfluidades de enfeites 
que tanto afeiam senhoras e cavalheiros. Com effeito, não sei nada mais exquisito 

 17	 Cf.	O Diário,	ano	1,	n.12,	Fortaleza,	30	de	maio	de	1892,	p.2.
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e até certo ponto ridículo e intoleravel que um rico vestido de seda ou de velludo 
coberto de fond en comble dessas ninharias que nada tem de bello nem de gracioso: 
refiro-me aos babados, refolhos, vidrilhos, fitas e outras tantas bugigangas, de que 
costumam enfeitar-se as senhoras de mão gosto.

A meu ver, quanto menos guarnecido o vestuário, quanto mais simples, mais 
chic e elegante.

Se no trecho destacado anteriormente havia uma ironia implícita em relação 
à queda da Monarquia, já nesse é possível constatar uma crítica ao romantismo, 
que se efetua por meio da moda. Basta para tanto lembrar aqui das laboriosas 
descrições que José Alencar fez das roupas de Aurélia Camargo no romance 
Senhora. A riqueza dos detalhes apontava, exatamente, para modelos ricamente 
ornados, do qual se destacavam pedrarias e babados, fitas e rendas, tudo num 
exagero de exuberância e riqueza utilizado a cada entrada de Aurélia nos sa-
lões da corte com o forte objetivo de impressionar a todos que a vissem e, em 
especial, a Fernando Seixas.

Essa relação também pode ser feita à estética literária, sobretudo porque 
Iza é quem o faz ao dizer que a simplicidade, a singeleza e a naturalidade são 
condição indispensável também na obra de arte, categoria na qual podemos 
localizar a arte literária. Aos modelos de babados e pedrarias, Iza deu como al-
ternativa um outro, que considerava bem mais adequado aos novos tempos:

Ha poucos dias, no teatro S. Luiz, em um dos espetaculos do Enerib, observei 
com vivo interesse, uma senhora, cuja toilette destacava-se dentre todas as outras 
por sua originalíssima feição. Nada mais simples: vestido de casemira cinzenta, 
casaco idem, aberto na frente, deixando sobresahir o peitilho alvíssimo da camisa 
sobre o qual destacava-se uma esplendida gravata de seda, creio que creme, en-
trelaçada à ingleza, com um rico broche; colete branco falso, pregado ao casaco 
– nada mais.

Ahi está o que é saber uma senhora vestir-se economicamente, com correcção 
e atrahente elegancia.

Ao final dessa carta, Iza ainda fez questão de reforçar a sua ideia inicial: “O 
exagero é prejudicial em tudo e por tudo; por isto é que destacamos a moda tal 
qual nol-a querem impor certos figurinos de máo gosto”. Mas o alvo de suas 
palestras não é somente a moda. Iza também se preocupa com a instrução femi-
nina ao dar notícia às suas leitoras de que no Rio de Janeiro fora fundada uma 
sociedade de senhoras para criar um instituto de educação para mulheres:
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Li num jornal do Rio de Janeiro que trata-se de fundar na Capital da União 
uma sociedade de senhoras para o fim utilissimo e humanitario de crear institutos 
beneficentes de educação do sexo feminino de commum accordo com as condições 
especiaes de cada classe, a maneira das que existem na Alemanha e n’outros paizes 
adiantados da Europa.

A partir de então, as queixas de Iza se voltam para a situação da educação 
no Brasil à época, em especial, à educação que considerou popular:

É publico e notorio o nosso atrazo em matéria de instrução popular; os governos 
do Brazil nunca deram-se ao espinhoso trabalho de curar seriamente deste assump-
to, reformando e introduzindo melhoramentos indispensaveis nas escolas e lyceos 
geralmente entregues á direcção de homens sem competencia e sem patriotismo.

A maior parte da população brazileira é analfabeta e isto se abserva [sic] em 
grande escala no sexo feminino, cuja ignorancia é digna de lástima.

Antes de prosseguir, é preciso fazer aqui a chamada de alguns fatos a respeito 
do assunto de que tratam essas duas citações. Desde a chamada geração de 1870 
que aglutinou a Academia Francesa do Ceará, que, segundo Sânzio de Azevedo, 
surgiu “por volta de 1873” e foi extinta em 1875, da qual participaram Tomás 
Pompeu, Rocha Lima, Capistrano de Abreu, João Lopes, Xilderico de Faria, 
Araripe Júnior, França Leite, Antônio José de Melo, Antônio Felino Barroso 
e Amaro Cavalcante, a partir da qual se discutiram as ideias de Comte, Taine, 
Darwin, Spencer, Buckle, Ratzel, Schopenhauer, Haeckel, Littré, Vacherot, 
Quinet, Burnouf, Jacoilliot e Renan, que o tema da educação popular e da 
participação feminina na sociedade estava sendo discutido, como podemos 
constatar, por exemplo, nas conferências da Escola Popular, criada por ini-
ciativa dos membros da academia citada para, justamente, levar a instrução 
ao povo, como consideravam ser papel dos intelectuais.

A esse respeito e também tratando da participação de Rocha Lima afirmou 
Capistrano de Abreu (1968, p.77): “As discussões e estudos não bastavam 
todavia à sua atividade: com João Lopes e outros companheiros fundou a 
Escola Popular, escola noturna destinada aos pobres e operários”. E ainda 
acrescentou Capistrano:

Grande foi a influência da Escola Popular não só sôbre as classes a que se desti-
nava, como sôbre a sociedade cearense em geral, por intermédio de conferências ali 
feitas, em que o ideal moderno era apregoado por pessoas altamente convencidas 
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de sua excelência. Maior ainda foi a influência da Escola sôbre os espíritos audazes 
e juvenis, que congregou, reuniu e fecundou uns pelos outros. (ibidem, p.78)

Dessas conferências proferidas por Rocha Lima destacamos duas, a 
propósito do assunto tratado por Iza naquela sua carta. São elas: A Mulher e 
Senhora, essa a respeito do romance de José de Alencar. O que Rocha Lima 
destaca em ambas é a condição da mulher ante a sociedade, de onde decorre a 
necessidade de instruí-la.

Ainda sobre a mulher, alguns textos foram dados ao público cearense nas 
páginas de A Quinzena, órgão do Clube Literário, como podemos constatar 
com os seguintes títulos: “A mulher cearense”, de Abel Garcia (publicado 
nos n.2, de 30 de janeiro de 1887; n.3, de 15 de fevereiro de 1887; e n.4, de 28 
de fevereiro do mesmo ano, no periódico referido); “A mulher na família”, de 
Francisca Clotilde B. Lima (publicado nos n.5, de 15 de março; e n.6, de 30 
de março, também de 1887).

O que mais impressiona desse conjunto de artigos é justamente o fato de 
Francisca Clotilde ter uma visão muito mais tradicional a respeito da mulher e 
do seu papel na sociedade do que Abel Garcia. Entre o tradicionalismo e uma 
certa vanguarda no pensamento a respeito do que aqui se trata, o mais impor-
tante é que, de algum modo, esse tema fazia parte da ordem do dia, ao menos 
do grupo de intelectuais e escritores que se uniam em grêmios, associações, 
sociedades e divulgavam as suas ideias por intermédio de periódicos dados 
ao público em geral, o que propiciava a circulação de ideias, mesmo que não 
fossem absorvidas pela grande maioria da população local.

Antes de voltar a tratar das “Cartas femininas”, de Iza, é preciso destacar 
também que o tema da educação feminina foi abordado por Adolfo Caminha 
em seu romance de estreia, cujo título é exatamente A normalista, ou seja, a 
estudante da Escola Normal, cujo modelo de educação laica se opunha ao 
modelo religioso do Colégio da Imaculada Conceição. Esse é, aliás, um as-
sunto discutido pelas personagens. Vejamos, por exemplo, o que afirmavam 
João da Mata e sua esposa D. Terezinha a esse respeito, e sobretudo João da 
Mata, que era leitor da Província, um periódico que, como já vimos, circula 
na trama do romance:

Também fora professor, olé! E sabia muito bem o que isso era – “um coito de 
patifarias”. Queria a educação como nos colégios da Europa, segundo vira em 
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certo pedagogista, onde as meninas desenvolvem-se física e moralmente como a 
rapaziada de calças, com uma rapidez admirável, tornando-se por fim excelentes 
mães de família, perfeitas donas de casa, sem a intervenção inquisitorial da Irmã de 
Caridade. Não compreendia (tacanhez d’espírito embora) como pudesse instruir-
se na prática indispensável da vida social uma criatura educada a toques de sineta, 
no silêncio e na sensaboria de uma casa conventual entre paredes sombrias, com 
quadros alegóricos das almas do purgatório e das penas do inferno; com o mais 
lamentável desprezo de todas as prescrições higiênicas, sem ar nem luz, rezando 
noite e dia – ora pro nobis, ora pro nobis. Era da opinião do José Pereira da Província: 
Irmãs de Caridade foram feitas para hospitais. O diabo é que no Ceará não havia 
colégios sérios. A instrução pública estava reduzida a meia dúzia de conventilhos: 
uma calamidade pior que a seca. O menino ou menina saíam da escola sabendo 
menos que dantes e mais instruídos em hábitos vergonhosos. As melhores famílias 
sacudiam as filhas na Imaculada Conceição como único recurso para não vê-las 
completamente ignorantes e pervertidas. Afinal, para não contrariar o Mendonça, 
que queria a filha para santa, metera Maria do Carmo no “convento”.

D. Terezinha participava das mesmas idéias do Janjão. Uma menina inteligente 
como Maria devia educar-se no Rio de Janeiro ou num colégio particular, mas um 
colégio onde ela pudesse aprender o “traquejo social”. Pode ser que a Irmãs sejam 
umas mulheres virtuosíssimas e castas, mas filha sua não punha os pés em colégio 
de freiras... (Caminha, 1998, p.22)

Devemos destacar dessa citação, além do fato de tratar do assunto da edu-
cação feminina, que o citado José Pereira, da Província, é uma caricatura de 
João Lopes, um dos membros do Clube Literário, associação que fazia publicar 
A Quinzena e era também membro da Academia Francesa. A esse respeito 
afirmou Sânzio de Azevedo (1999, p.83-4):

Entre as figuras da vida real satirizadas no romance, destaca-se, além do 
Presidente do Ceará na época, o jornalista José Pereira, redator da Província. 
Lembrando que João Lopes (um dos componentes principais do Clube Literário, 
como vimos) foi, na década de 70 do século XIX, um dos membros da chamada 
Academia Francesa, ao lado de Rocha Lima, Capistrano de Abreu, Araripe Júnior 
e outros, fica mais do que evidente que José Pereira é ele, quando o narrador diz 
que o jornalista do romance começou a julgar-se um grande escritor:  “Daí certo 
ar autoritário, certa prosápia que ele afetava em toda parte, dizendo-se ‘contem-
porâneo de Rocha Lima’, ‘amigo de Capistrano de Abreu’, certo aprumo pedante 
que não condizia com a sua velha sobrecasaca de diagonal cujo estado incomodava 
deveras a alta sociedade cearense”.
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Além de João Lopes e de Caio Prado, então presidente da província do 
Ceará, foi caricaturizado em A normalista o professor José de Barcelos, à épo-
ca diretor da Escola Normal, fato do qual tratou Rodolfo Teófilo na série de 
artigos que publicou a respeito daquele romance nas páginas do jornal O Pão 
nos seus números 19, 20, 21, 22 e 23.

O que pretendemos mostrar com a citação desses fatos é que todo o con-
junto da obra de Adolfo Caminha está, de algum modo, entrelaçado. São 
constantes as relações entre os seus fazeres como vimos aqui. Os assuntos, 
os temas se cruzam, se encontram, criando uma espécie de unidade diversa. 
Como afirmamos anteriormente, não nos parece certo dizer que Iza seria um 
pseudônimo feminino do redator de O Diário, ou seja, de Adolfo Caminha, 
pois não temos elementos nem argumentos para tanto. No entanto, é clara 
a constatação de que havia um intercâmbio de assuntos e de preocupações, 
pelo menos nesse caso, entre as suas atividades de jornalista e de escritor, seja 
esse intercâmbio direto, isto é, a mão do jornalista colaborando com a mão 
do escritor, seja indireto, isto é, o romancista bebendo na fonte da articulista, 
nesse caso a citada Iza.

Se não podemos afirmar que Iza é um pseudônimo de Caminha, podemos 
afirmar, pelas constatações apresentadas, que entre ambos havia um interesse 
comum, o que aliás é compreendido, uma vez que Caminha não a chamaria 
para colaborar com o seu jornal se os seus interesses fossem divergentes dos 
dele, o que se mostra óbvio, no entanto, deve ser amplamente investigado, pois 
resulta num modo diferenciado de ver o conjunto da obra de Adolfo Caminha 
o que aqui temos perseguido, pois esse olhar diferenciado colabora com a sua 
compreensão como um autor polígrafo.

Por assim dizer, a presente tese se escreve a partir de uma prática ou de 
um conjunto de procedimentos que têm valorizado a análise sistemática, 
evidenciando a ligação e interseção entre os campos, campos do sistema 
literário e campos do saber em geral, sobretudo a literatura, nas áreas da his-
tória, historiografia, teoria e crítica literárias, e a história, nas áreas da teoria 
e historiografia, história das ideias e do conhecimento, da qual fazem parte a 
história da literatura e a história das artes em geral, historia material, da qual 
faz parte a história do livro e história dos sujeitos e práticas, das quais fazem 
parte o autor nas suas mais diversificadas ações.

É preciso sempre acentuar o fato de que no presente estudo essas áreas se 
entrelaçam, pois como já afirmamos, não cremos na possibilidade de uma pro-
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blematização e análise polarizada em dois extremos, quais sejam, o dos elemen-
tos intrínsecos acima dos ditos extrínsecos, como numa religião da essência da 
obra de arte acima de todas as suas demais circunstâncias, com um sentido – o 
estético – dado prioritariamente sem que a recepção o demande, o exija, o forme, 
tenha carência dele e até o estranhe, seja pela forma ou pelo suposto efeito que 
produz. A esse respeito afirmou Pierre Bourdieu (1996, p.323-4):

A experiência da obra de arte como imediatamente dotada de sentido e valor é 
um efeito do acordo entre as duas faces da mesma instituição histórica, o habitus 
cultivado e o campo artístico, que se fundam mutuamente: sendo dado que a obra 
de arte só existe enquanto tal, isto é, enquanto objeto simbólico dotado de sentido e 
de valor, se é apreendida por espectadores dotados da disposição e da competência 
estéticas que ela exige tacitamente, pode-se dizer que é o olho do esteta que constitui 
a obra de arte como tal, mas com a condição de lembrar imediatamente que não o 
pode fazer senão na medida em que ele próprio é o produto de uma longa história 
coletiva, ou seja, da invenção progressiva do ‘conhecedor’, e individual, isto é, de 
uma freqüentação prolongada da obra de arte.

Feitas essas considerações de ordem metodológica, voltemos ao jornal O 
Diário, pois Iza ainda deseja se despedir. O seu artigo do número 50 de O 
Diário foi concluído com a promessa de que a articulista voltaria ao assunto 
da educação feminina. É bem verdade que antes ela convidou as mulheres 
cearenses a imitar as fluminenses, que por sua vez imitavam as alemãs:

As senhoras fluminenses tratam de imitar as allemães, por que não imitamol-as, 
nós as cearenses? Em vez de gastarmos o nosso precioso tempo fundando clubs de 
dança, tratemos de nossa educação e da educação de nossa patricias pobres. Não 
é em bailes e no Passeio Publico que havemos de preparar o nosso espirito para as 
luctas da existencia. Si agora não temos responsabilidade porque somos solteiras, 
mais tarde grandes serão os nosso compromissos.

Em nome das minhas conterraneas, envio um hurrah! Ao bello sexo flumi-
nense.

Voltarei ao assumpto.

Como já dissemos e, por ocasião dessa citação reforçamos, o caráter de mis-
são e de civilização está bem presente nos textos de Iza, bem como em alguns 
outros de O Diário, como veremos à frente. De fato, Iza não voltou ao assunto 
da educação feminina, pois no último número do periódico de Caminha e 
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d’Oliveira ela voltou apenas para se despedir das suas leitoras, o que indica que 
elas não eram poucas ou que eram bastante consideradas pelos redatores. Mais 
uma vez o texto de Iza, assim como o de Zé Pacato, como vimos anteriormente, 
procurou reforçar uma ideia defendida no programa do jornal, o que se dá de 
forma bastante particular para cada texto, seja na sua linguagem, seja na sua 
forma, porém todos submetidos ao formato do jornal. Antes, porém, de tratar 
dessa questão, vejamos a página do editorial do último número de O Diário, 
que de certo modo já foi discutido quando citamos alguns dos seus trechos. 

Vemos no editorial intitulado “A verdade no caso” que o principal problema 
que levou à paralisação da edição e publicação do jornal O Diário, segundo os 
seus redatores, estava relacionado à sua recepção, pois todas as queixas apontam 
para esse fato. Esse editorial foi o único assinado por AD. CAMINHA E R. 
D’OLIVEIRA E SILVA ao longo dos 59 números. Como já o dissemos, o 
último artigo assinado por Iza reforça a ideia defendida no editorial. Leiamos 
o artigo na íntegra. Os trechos grafados em itálico são destaques nossos, com 
exceção, é claro, dos títulos de jornais citados ou de expressões em língua 
estrangeira.

Queridas leitoras.
Acabo de receber a lamentavel noticia de que o Diario, o symphatico jornal 

creado sob tão bons auspícios e que, sem duvida, estava preenchendo uma lacuna 
sensível em nosso jornalismo, vae suspender a publicação.

Mas isto é incrivel, mas isto dá má copia do bom gosto do nosso publico!
Porque vae desapparecer o Diario? É triste dizel-o, e digo-o tocada de fundo 

pesar: O Diario vae suspender a publicação por falta de recursos financeiros! 
Triste verdade esta que enche de pasmo e quiçá de indignação a quem se interessa 
vivamente pela sorte desta terra. Pois é crível que haja alguem capaz de recusar o 
seu recurso material para a manutenção de uma empreza como a do Diario nesta 
capital que precisa tanto de um jornal neutro em politica, ao alcance de todas as 
intelligencias e de todas as bolsas? Effetivamente assim o é. E o que mais admira 
é a tenacidade dos redactores do Diario, rapazes pobres que, sem o auxilio do 
nosso publico cuja indifferença é notoria, conseguiram manter durante quase 
noventa longos dias este jornal, arcando contra a má vontade de uns e o despeito 
de outros. Dir-me-hão, talvez, as leitoras: mas só pode sustentar jornal quem tem 
dinheiro; pas d’argent pas de... Journal. De accordo, mas esse dinheiro em parte 
deve resultar do esforço do jornalista que apenas concorre com o capital necessario 
para as despezas essenciaes. O jornalismo é uma profissão e, como tal, deve render 
algo. Ninguém que tenha juízo sujeita-se a trabalhar gratiuitamente para o publico, 
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Figura 8 – Anúncios do jornal O Diário, n.8, Fortaleza, 18 de maio de 1892. Biblioteca particular 
de Sânzio de Azevedo.
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e neste caso estão os redactores d’ O Diario cuja resolução é assaz louvavel uma vez 
que o publico recusa-lhes o seu concurso.

Collaboradora do Diario não posso deixar de censurar um publico que prefere ler 
pasquins a ler jornaes serios.

Sabe Deus com quanta difficuldade luctam A Republica, O Combate e O 
Operario!

E são orgãos de partidos politicos e corporações mais ou menos numerosas.
Em minha ultima conversa havia eu promettido falar-vos hoje de associações 

beneficentes de senhoras; uma vez porém, que o Diario dá hoje seu ultimo numero, 
cumpre-me despedir das leitoras, o que faço agora, pedindo-lhes mil desculpas pela 
linguagem despida de atavios com que sempre lhes falei destas columnas.

Al rivedere!
Iza.

Assim, reforçando muito do que foi dito no editorial, juntamente com 
o último número de O Diário, Iza e sua seção “Cartas femininas” desapa-
receram do conjunto de leituras possíveis na Fortaleza dos meses de maio a 
agosto de 1892.

Anunciar para faturar

Não sabemos ao certo, por exemplo, quanto os anúncios de casas comerciais 
e pequenas matérias pagas rendiam ao jornal, nem se Caminha e d’Oliveira 
contraíram grandes dívidas. O fato é que O Diário desapareceu, malogrado que 
foi o intento inicial apesar de contar sempre com um bom número de anúncios, 
sobretudo de casas comerciais, como é possível constatar nas suas páginas.

O primeiro número de O Diário já traz alguns anúncios, o que nos dá a en-
tender que seus redatores se preocuparam em divulgá-lo entre os comerciantes 
da cidade, certamente na esperança de que a adesão daqueles significasse a 
garantia de lucro, tanto para o jornal como para os próprios anunciantes. Esse 
fato também reforça o que dissemos anteriormente, ou seja, que a empresa de 
Caminha e d’Oliveira não era uma aventura, uma vez que vincular anúncios 
de casas comercias significava também credibilidade junto a determinados 
setores da sociedade, entre ele a classe de comerciantes, fato que colocou lado 
a lado o mundo das letras e o mundo dos negócios, bem como os seus repre-
sentantes, quais sejam, os homens de letras e os homens de dinheiro, unindo 
letras e números.
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Não sabemos qual era a estratégia usada por Caminha e d’Oliveira para 
atrair os anúncios para o primeiro número de seu jornal; no entanto eles estão 
lá. As primeiras casas comerciais e produtos a anunciarem em O Diário foram: 
Mercearia Arruda, Taboado de Acapu e Andiroba, Café Aratanha, Alfaiataria 
de Olegário A. dos Santos, Charutos Paula Pereira e C, Relojoeiro Gonçalo J. 
do Nascimento, Armazém do Agente Motta.

À medida que o jornal é publicado, indicando que ele teria uma edição 
regular, não somente os anúncios dessas casas comerciais foram vinculados, 
mas outras casas aparecem como anunciantes. Se no primeiro número de O 
Diário os anúncios ocupavam apenas dois terços da quarta página, nos números 
seguintes, até o penúltimo, pois o último não traz anúncios, eles estão presentes 
em toda a quarta página e, às vezes, já a partir da última coluna da terceira 
página, indicando que os anúncios davam aos proprietários do jornais e das 
casas comerciais anunciantes algum retorno financeiro. É bem verdade que os 
anunciantes desse primeiro número são casas comerciais simples, o que pode 
ser constatado pelo tipo de produtos que oferecem, na sua maioria produtos 
de consumo diário, como aqueles oferecidos pela Mercearia Rossas: açúcar, 
maisena, arroz, bacalhau, sabão, farinha de trigo, manteiga em barril, pimenta. 
Os mesmos produtos poderiam ser comprados na já citada Mercearia Arruda, 
um pouco mais requintada, pois oferecia queijos, doces, vinhos e conservas “e 
muitos outros generos de superior qualidade recebidos ultimamente”, como 
afirma o seu anúncio.

Somente a partir do número 9, de 25 de maio de 1892, é que surgiram 
anúncios de itens importados de fina qualidade, como é possível constatar no 
anúncio da casa Torre-Eiffel, cujo nome por si só indica a influência da França 
no mercado local e do tipo de produtos que colocava à disposição do público 
de Fortaleza: camisas inglesas, chapéus de sol, fitas, tecidos os mais diversos: 
cretones, voile, cetim, ligas de seda, perfumaria, sabonetes, pastas inglezas para 
dentes, pó de arroz, plumas para chapéus, leques de plumas, lenços de seda.

A partir do número 31, de 23 de junho de 1892, surgem anúncios maiores 
e graficamente mais trabalhados, porém não encontraremos ao longo da exis-
tência do jornal nenhum anúncio ilustrado. Aliás, é importante lembrar que 
nos 59 números de O Diário só encontraremos uma ilustração: a reprodução 
de um retrato do hipnotizador Enerib e sua companhia, o que demonstra que o 
jornal também fazia anúncio de eventos de lazer, pois o espetáculo do já citado 
hipnotizador se dava no Teatro S. Luiz.
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No anúncio da Mercearia Luiz Moura podemos ver que o consumidor fortale-
zense poderia encontrar também produtos importados, como é o caso de cognac, 
queijo e licores. Além disso, uma prática se tornou comum em O Diário: a vincu-
lação de um fato em andamento e o anúncio de uma casa comercial, qual seja, a 
revolução no Mato Grosso e o anúncio da casa comercial de Ovídio Leopoldo da 
Silva, que também se utilizava de quadrinhas populares: “O Ovídio é agradável,/ 
Vende o bom, é barateiro/ A todos presta attenção/ Vendo contar o dinheiro.”

A utilização de recursos literários em razão dos anúncios comerciais, o que 
significa também um relacionamento entre literatura e mercado, se intensi-
ficou ao ponto de um anúncio ser escrito como numa estrutura aproximada 
à estrutura de um conto, como podemos constatar no anúncio intitulado de 
“Um achado curioso”. O próprio título – “Um achado curioso” – tem algo de 
ficcional, pois remete o seu leitor à sensação de mistério. E a própria dimensão 
do anúncio não parece ser a mais comum, pois, como sabemos, quanto maior 
o espaço ocupado, mais caro é o seu valor.

Nessa estrutura aproximada do conto podemos encontrar um narrador, 
duas personagens – os dois burgueses –, que, aliás, são estrangeiros, a criação 
de uma situação que justifica a ida de ambos à rua das Trincheiras, 19, ou rua 
Formosa, 135, essa um dos endereços mais nobres da cidade à época, ocupa-
da pela burguesia que ali mandara construir casarões e mansões, onde, aliás, 
no romance A normalista, morava a personagem Zuza, o querido de Maria 
do Carmo: “Morava na rua Formosa, numa casa assobradada e vistosa com 
frontaria de azulejos, varandas, e dois ananazes de louça no alto da cimalha, à 
velha moda portuguesa” (Caminha, 1998, p.44).

Como esse anúncio não encontramos outro igual em O Diário, o que não signi-
fica que fosse uma criação de Adolfo Caminha, afinal não temos dados para afirmar 
que o texto fosse de fato dele; no entanto, a sua estrutura não parece ser a mais con-
vencional entre as estruturas dos anúncios comerciais vinculados em jornais de cir-
culação e, por esse motivo, achamos por bem destacá-lo. Mas destacamos também 
o fato de que pontos em comum unem a atuação de Adolfo Caminha como autor e 
editor de um periódico de circulação comercial. Esse fato provocou a convivência 
do homem de letras com os números, com a tarefa árdua e diária de colocar em 
circulação um periódico. Apesar de difícil, Adolfo Caminha não perdeu o interesse 
em editar periódicos. Após mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro, o autor 
dedicou-se novamente ao jornalismo, mas dessa vez à experiência junto ao jorna-
lismo literário com a publicação de A Nova Revista, como veremos a partir daqui.
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Figura 9 – Anúncio “Um achado curioso”, publicado no jornal O Diário, n.35, Fortaleza, 30 
de junho de 1892. Biblioteca particular de Sânzio de Azevedo.
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A experiência de A Nova Revista

Adolfo Caminha editor de A Nova Revista:  

uma radiografia do periódico

Após a publicação de dois romances – A normalista (1893) e Bom-Crioulo 
(1895) – e já tendo passado pela experiência de redator-principal de O Diário, 
Adolfo Caminha atuou em A Nova Revista como seu diretor, a respeito do 
que nos diz Sânzio de Azevedo (1999, p.121): “Circulou no Rio de Janeiro, de 
janeiro a setembro de 1896, A Nova Revista, que tinha como Diretor Adolfo 
Caminha e, como Secretário, Oliveira Gomes (um dos que iriam visitar o 
escritor em seus momentos finais). Periódico mensal, teve nove números”. 
É também de Sânzio de Azevedo que citamos um trecho retirado, segundo 
ele, do artigo que circulara no periódico português A Mala da Europa no qual 
lemos informações a respeito de A Nova Revista:

Caminha dirige presentemente A Nova Revista, magnífica publicação literária, 
excelentemente acolhida no Rio, S. Paulo, Pernambuco, Ceará e Pará. Em Paris 
fizeram-lhe uma recepção entusiástica, fora do uso. N’esta revista, que é editada 
diretamente por uma conceituada casa tipográfica do Rio, têm colaborado: - Clóvis 
Bevilácqua, Pilate Gaubast, Xavier de Carvalho, Cruz e Souza, Bernardino Lopes, 
Duque-Estrada, Colatino Barroso, Oliveira Gomes, Frota Pessoa, Teodoro Ma-
galhães, Francisco Pacheco, Artur Miranda, Alves de Faria, Rodrigues Carvalho 
[sic], etc. (ibidem, p.127)

Vemos nessa citação algumas características da revista: a boa acolhida, a 
boa qualidade de impressão gráfica e um bom e conceituado número de cola-
boradores, entre eles vários nomes que à época se destacavam na vida nacional 
como o afamado jurista cearense Clóvis Bevilácqua. Além dessas informações, 
não sabemos a origem do capital da empresa, pois, infelizmente, o material que 
consultamos na Fundação Casa de Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro, não traz 
essas informações, uma vez que os seus exemplares não possuem capas.

A revista, porém, chegou a ser mandada para fora do Brasil, como podemos 
constatar no número 2. Nele foi publicado um soneto intitulado “Épitaphe”, 
de Louis-Pilate de Brinn Gaubast. Esse é o mesmo poeta cujo nome lemos na 
citação anterior com a abreviatura Pilate Gaubast. Em uma nota, na mesma 
página de publicação do soneto citado, lemos:



282 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

Figura 10 – Página 1 do primeiro número de A Nova Revista. Coleção Plínio Doyle. Casa de 
Rui Barbosa, Rio de Janeiro.
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Accedendo ao convite que lhe dirigimos para collaborar n’A Nova Revista, Louis-
Pilate de Brin Gaubast, um dos novos poetas francezes, honrou promptamente com a 
remessa de duas bellas poesias inéditas – Épitaphe e Rencontre. Vivamente interessado 
pela propaganda da literatura brazileira na Europa, Louis-Pilate de Brinn Gaubast 
pede-nos que publiquemos as suas louvadas intenções de tornar conhecidas naquele 
continente os nossos productos litterarios: – Que l’on m’envoie livres (anciens ou re-
cents), revues, journeaux (isolés ou ...) documents, notes BIO-BIBLIOGRAPHIQUES, 
et PHOTOGRAPHIES TOUT sera [...] et utilisé ,en bonne place, dans l’un des 
innombrables périodiques – em toutes [...] – qui me sont ouverts, et qui ont fait le succés 
de ma campagne portugaise. Ahi fica o appello de um nobre espirito. Já não podemos 
dizer que lá ninguém se interessa pelo Brazil literario. Louis-Pilate é o correspondente 
em França da revista Arte, de Eugenio de Castro, – 39, rue Froide, CAEN.18

A citação confirma a recepção da revista na França, onde “fizeram-lhe uma 
recepção entusiástica, fora do uso”, destacando-se o fato de o redator da nota, 
certamente Adolfo Caminha, destacar que lá, ou seja, na França – e o itálico 
é original –, já haver interesse pela literatura brasileira. Assim, a leitura dessa 
citação nos leva a crer que A Nova Revista foi um grande sucesso. Se essas são as 
informações que nos passam o artigo português de A Mala da Europa e a própria 
nota da revista, além das possíveis conclusões que possamos ter a esse respeito ao 
analisar o material consultado, ao continuarmos a leitura da biografia de Adolfo 
Caminha vemos que o caso é bem outro. Diz-nos Azevedo (1999, p.124):

 18 Cf. A Nova Revista, ano 1, n.2. “ – Que me enviem livros (antigos ou recentes), revistas, jornais 
(isolados ou [...]), documentos, notas BIO-BIBLIOGRÁFICAS, e FOTOGRAFIAS TUDO 
será [...] e utilizado, no lugar certo, em um dos inúmeros periódicos – [...] que me são acessíveis, e 
nos quais eu faço com sucesso a minha campanha portuguesa” (Tradução nossa). Nessas citação 
o uso das reticências entre colchetes se deu para marcar palavras ou breves trechos ilegíveis. Sobre 
Louis-Pilate de Brin’Gaubast, sabemos que nasceu em 1865 e faleceu em 1944. Escreveu inúmeros 
títulos: Fils adoptifs e Sonets insolents, ambos de 1888; La vaccine du Génie, de 1892, La Téatrologie 
de L’Anneu du Nibelung, juntamente com Edmond Barthélemy, publicado por E. Dentu, em 1894; A 
propos de M. Mibeau, de 1909. Fundou com Edourd Dubus, Louis Dumur e Gabriel-Albert Aurier 
a revista La Pléïade. No site da Academia Brasileira de Letras (ABL), destacadamente nas Atas da 
instituição, constatamos que seu nome foi indicado para membro correspondente (Acta da sessão de 
7 de dezembro de 1897), mas não sendo eleito para tal, como também consta nas notas referentes à ata 
citada: “que nunca chegou a ser eleito sócio correspondente da Academia”. Louis Pilate era divulgador 
das literaturas brasileira e portuguesa na França. No entanto, seu nome ganhou maior destaque junto 
a seus pares em razão de um escândalo envolvendo o escritor Alphonse Daudet. Brin’Gaubast, que 
era preceptor dos enfants Daudets, foi acusado de roubar os manuscritos de Lettres de mon moulin 
(Cartas do meu moinho). Da temporada que viveu chez Daudets, escreveu um diário que veio a ser 
publicado com o longo título de: Temoignage sûr Alphonse Daudet. Document sûr l’affair du vol du 
manuscrit des Lettres de mon moulin (Testemunho sobre Alphonse Daudet. Documento sobre o caso do roubo 
do manuscrito das Cartas do meu moinho),  publicado em 1997, em Paris, por Pierre Horay Edition.
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Como ainda observa Plínio Doyle, ‘A Nova Revista, apesar da boa colaboração 
[...], não teve grande repercussão na época; a Revista Ilustrada, de Ângelo Agostini, 
apenas registra o recebimento de fascículos, sem qualquer comentário; nas demais 
revistas consultadas, nenhhuma referência encontramos.

A referência a Plínio Doyle, nesse caso, deu-se porque pertencia à sua 
coleção de periódicos os exemplares desta última revista editada por Adolfo 
Caminha, como nos informa também Sânzio de Azevedo: “Plínio Doyle, que 
possuiu a coleção completa da revista, mas sem as capas...” (ibidem, p.121). Já 
aqui é preciso afirmar que as condições do material como esse se encontra na 
entidade citada que nos impediu de fazermos uma radiografia mais detalhada 
da revista como procuramos fazer no caso do jornal O Diário, analisando o 
valor de seus números, o valor das assinaturas, os seus anúncios etc. Por não 
ter as capas, são sabemos inúmeras informações, como o valor dos exemplares 
ou se teve ou não assinaturas, anúncios etc.

Ainda assim, A Nova Revista é uma importante fonte para a compreensão 
da atuação de Adolfo Caminha no campo do jornalismo e, nesse caso, do jorna-
lismo literário, uma vez que, diferentemente de O Diário, no qual circulavam 
também matérias informativas, A Nova Revista foi totalmente dedicada à 
literatura, certamente como a compreendiam os nosso intelectuais no século 
XIX, não faltando, assim, artigos de outras áreas do conhecimento, mas que 
de algum modo mantinham pontos de contato com a literatura de ficção. Em 
suas páginas circularam contos, capítulos de romances, poesia, teatro – como 
é o caso da peça O hóspede, um “drama em 5 actos e 6 quadros a propósito 
do romance A CASA DE PENSÃO de Aluizio Azevedo”, cujo autor era F. 
Pinto de Almeida Júnior –, ensaios filosóficos, textos políticos e uma seção de 
“Notas bibliographicas”, na qual os leitores tinham acesso aos diversos títulos 
recebidos na redação da revista. Interessa-nos analisar, assim como fizemos 
com O Diário, o programa desse periódico em causa.

O programa de A Nova Revista ou  

a crença no novo era uma novidade

Gostava que em sua casa houvesse um pouco 
de tudo. Não aparecia por aí qualquer novida-
de, qualquer novo aparelho de bater ovo, gelar 
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vinho, regar plantas que o Campos não fosse 
um dos primeiros a experimentar.

A mulher, às vezes, já se ria, quando ele 
entrava abraçado a um embrulho.

– Que foi que se inventou?... perguntava com 
uma pontinha de mofa.

O marido não fazia esperar a justificação do 
novo aparelho, e tal interesse punha em jogo 
que parecia tratar de uma obra própria, de 
cujo sucesso dependesse a sua felicidade.

(Aluísio Azevedo, Casa de pensão)

Mesmo não trazendo um título que identifique o artigo como um programa 
da revista, é fácil constatar que o primeiro artigo do número 1, de janeiro de 
1896, de A Nova Revista funcionou com tal finalidade. Assim, achamos por 
bem reproduzi-lo aqui:

Nada mais facil do que traçar um programma politico ou literario, quando 
não nos anima um ideal renovador, uma fórmula nova de conquistas na politica 
ou na literatura – nada mais dificil do que emprehender uma obra revolucionaria 
e altamente civilisadora, demolindo falsos principios, idéas falsas, velharías que 
repugnam a um cerebro bem orientado e ao senso philosophico de uma geração 
robustecida pelo estudo e pelo pensar proprio. Nós nos achamos no segundo caso 
ao lançar A Nova Revista; no entanto, fazemol-o com desassombrada autonomia 
intelectual, com verdadeira independencia de caracter, apelando exclusivamente 
para o esforço da mocidade, para os cerebros novos e educados no amor ao tra-
balho, para os que ahi veem cantando a marselhesa do ideal moderno e que hão 
de, necessariamente, completar a civilização brazileira golpeando o favoritismo 
literario, proclamando a era do trabalho e da intelligencia, creando uma literatura 
original, uma critica nova, uma arte nova, emfim, que seja o reflexo da vida que 
vivemos na larguíssima e deslumbrante zona americana.

A reforma politica, fel-a o 15 de Novembro e consolidou-a o governo civil; caí-
ram, como anjos repudiados, os medalhões do imperio e surgiram novos elementos 
de vida e propriedade social. Por que tambem se não há de acabar de vez com os 
medalhões literarios (aurea mediocritas) que andam a exercer por uma especie 
de direito divino, a dictadura do preconceito e da intolerancia burguesa sobre os 
melhores espiritos desta geração?

É isto o que vamos tentar briosamente, com a collaboração de moços cujo talento 
é a melhor garantia d’A Nova Revista e dos nossos intuitos. Se houvessemos de apre-
sentar um programma de vida intelectual, nenhum outro encontrariamos melhor do 
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que este – Guerra ao convencionalismo em todas as manifestações do pensamento; 
logar aos novos espiritos, aos que desejam a renovação literaria do Brazil; disciplina 
da mocidade para o triumpho e consagração da Sciencia e da Arte.

Uma revista literaria, philosophica e artistica, sem preconceitos, nem orgulhos 
e falsa ostentação de patriotismo, com um caracter accentuadamente universal e 
livre, é obra necessaria, agora que vamos merecendo a attenção da Europa como 
povo civilisado.

Literariamente, o nosso paiz é, sem dúvida, o mais prospero da América. Nem 
os Estados-Unidos, apezar dos seus folkloristas e dos seus Davis e Whitcomb Ri-
ley, nem o Chile pódem competir comnosco em materia de arte escripta, quanto 
mais as outras republicas sul-americanas, inclisive a financeira Argentina, onde 
um pedaço de terra alheia preocupa mais os espiritos que um poema nacional ou 
uma critica do Sr, Garcia Merou. O jornalismo norte-americano e platino, muito 
mais adiantado que a imprensa diaria do Brazil, não logra, todavia, apontar, em 
qualquer dessas nações, movimento literario que entre nós presenciamos em toda 
a zona brazileira. O que ainda nos falta é a disciplina para o estudo e para as con-
cepções artisticas; o nosso temperamento, imaginoso e fecundo, perde-se a maior 
parte da vezes, numa fantasia irriquieta e nem sempre admiravel. Taine já dizia na 
introdução da HISTORIA DA LITERATURA INGLEZA que – une œuvre n’est 
pas um simple jeu d’imagination, le caprice isolé d’une tête chaude, mais une copie des 
mœurs environnantes et le signe d’un état d’esprit – No verso verso admittiriamos 
a bohemia do espirito em eterno jogo de rimas sonoras; o mesmo não succede na 
prosa – no romance ou no conto, generos que hão de, necessariamente, triumphar, 
pela analyse, sobre os de mais ramos literarios.

D’essa falta de disciplina intellectual nascem as produções mórbidas, incons-
cientes e de modo algum proveitosas à Arte.

Não basta produzir muito, é necessario crear alguma cousa immortal – poema 
ou romance em que a humanidade se veja e se admire como na obras de Shakes-
peare e de Cervantes.

Temos poetas notaveis, excellentes rimadores, cujos versos fluem num ma-
ravilhoso cascatear de gemmas sonoras, – poetas que sabem tecer bellas estrofes 
de amor, concretizando a vida no objeto amado; temos romancistas igualmente 
notaveis, ainda que em numero relativamente pequenos, autores de comedias e 
operetas; fantasiosos contadores de historias galantes, mas o tallento d’elles é ab-
sorvido pela obrigação diaria de escrever para os jornaes, ou, o que é peior, fenece 
no elogio mutuo, asphixiado pelo incenso das oblações reciprocas.

A bohemia literaria desappareceu com o Romantismo. A arte de hoje, como 
a arte do futuro, há de ser grave, mesmo no ridiculo, para sobreviver – grave, 
digamos estudada e sincera. O seu lugar é entre a philosophia e a sciencia, com as 
quaes deve marchar.
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Felizmente não vingaram no Brazil, nem no velho mundo, os chamados 
decadistas (a escola da loucura); esgotou-se o vocabulario pedantesco dos incom-
prehendidos, não tardaram as convenções, e os novos trocaram as flôres roxas do 
symbolismo pelos fructos aeres da verdade.

Já ninguém ousa impunemente evangelisar absurdos e falsas crenças literarias. 
O momento é o mais opportuno para uma renovação. Admiremos a bohemia nas 
deliciosas e queridas paginas de Henri Mûrger e trabalhemos com verdadeira fé 
no nosso ideal.19

Do mesmo modo que não traz um título, o artigo também não é assinado; 
no entanto, pelo fato de Adolfo Caminha ter sido o diretor de A Nova Re-
vista, acreditamos que se trate de um artigo seu. As evidências a esse favor 
também são constatadas pelo conteúdo do texto. Já no primeiro parágrafo, é 
clara a crença sempre presente no novo – “um ideal renovado”, “uma fórmula 
nova” – apontando sempre para as mudanças de um futuro que se pretendia 
próximo. A crença no novo está presente logo no título do periódico: A Nova 
Revista. Caminha acreditava no novo quase do mesmo modo que acreditava a 
personagem Campos, do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo, como 
constatamos na epígrafe desta seção. Evidentemente que se trata a Campos 
de paródia dessa crença. Mesmo assim, é possível constatar de que o novo e a 
novidade eram preocupações do final do século XIX.

Se a chegada de um novo século sempre fez sonhar, talvez tenha sido o fim do 
século XIX o que melhor concretizou esse tipo de utopia. As exposições univer-
sais passavam a demonstrar didaticamente o progresso e a imaginar o amanhã; os 
mapeamentos e inventos olhavam para os impasses do presente, mas de esguelha 
miravam o século seguinte; a “sciencia” impunha-se como forma de redimir 
incertezas.

Sonhou-se muito na passagem do século XIX para o XX. Era esse o momento 
das realizações, da efetivação de projetos de controle das intempéries naturais. 
Ainda não pairava no ar o cheiro da guerra; a idéia do conflito parecia controlada 
pela fantasia do progresso, e os novos avanços técnicos traziam a confiança de um 
domínio absoluto sobre a natureza humana. (Costa & Schwarcz, 2000, p.11)

Além disso, constatamos também a presença de elementos do discurso inte-
lectual e cientificista do período como a crença na civilização, capaz de demolir 

19  Cf. A Nova Revista,	ano	1,	n.1,	Rio	de	Janeiro.
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“falsos princípios, idéas falsas, velharías”, trata-se, nesse caso, da crença na 
ciência como nova possibilidade de afirmação de um novo estatuto ou de um 
estatuto diferente, por exemplo, da religião. Junto à crença na civilização está 
o conceito de “verdade”, apresentado no artigo pelo seu antônimo: o falso. 
Não nos interessa aqui provar que se trata de um artigo de Caminha; o que 
nos interessa é mostra como esse texto está em consonância com o pensamento 
proposto e presente em sua obra e como alguns elementos do texto se juntam 
a outros já citados e nos dão uma ideia do tipo de pensamento que governou 
a obra de Caminha.

O lançamento de A Nova Revista foi colocado como um exemplo da ação 
de elementos supostamente modernizadores e civilizadores: “um cerebro 
bem orientado e ao senso philosophico de uma geração robusta pelo estudo 
e pelo pensar próprio”. Junto à criação da locomotiva, da ferrovia, do rádio, 
do telegrafo, do automóvel, do metrô, dos dirigíveis aéreos, como foi o caso 
do Zeppelin, do avião, da máquina de escrever, da pilha, da eletricidade, do 
código Morse, era preciso inventar também um discurso que se unisse a esses 
inventos duros, discurso esse que  justificasse e propagandeasse essas invenções 
como valores a serem seguidos, defendidos e consumidos. Era preciso, enfim, 
instaurar uma nova forma de ser e de estar bem diferente da que se acreditava 
até então, ou seja, o novo era a maior novidade, o que fazia que nem sempre 
fosse bem recebido: “Todas essas novidades não foram, porém, absorvidas com 
facilidade. Ao contrário, boa parte dos inventos mais bem-sucedidos foram 
vítimas de reprovações categóricas” (ibidem, p.19).

O novo sempre esteve presente nos artigos de Adolfo Caminha, como no 
artigo “Novos e velhos”, publicado no Rio de Janeiro em 1893 nas páginas da 
Gazeta de Notícias, bem como o artigo “Musset e os novos”, publicado tam-
bém no Rio de Janeiro, em 1895. No caso desses dois artigos citados, o novo 
era uma referência aos nefelibatas, decadentistas ou simbolistas, com os quais 
Adolfo Caminha manteve relações, mesmo que em muitas vezes os criticasse. 
Assim, nem sempre o signo do novo era sinônimo de uma situação com a qual 
o autor e crítico concordasse.

Os signos do novo, nos artigos de Adolfo Caminha, também revelam o 
rompimento com um comportamento que muitas vezes ele destacou como 
impedimento para desenvolver a literatura brasileira, como “a suave palestra, 
descuidada e livre, do beco do Ouvidor”, a boêmia, o pouco caso com o traba-
lho do escritor. Civilização, verdade, trabalho, inteligência concorreram para 
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a criação de uma “literatura original, uma crítica nova, uma arte nova”, eram 
esses os seus desejos. Parte importante desses valores também tem origem 
nos pensamentos evolucionista e positivista de bases comtianas, spencerianas, 
hanckeans e darwinianas, que marcava os nossos intelectuais no final do sé-
culo XIX, sobretudo aqueles de formação militar, como era o caso de Adolfo 
Caminha.

No segundo parágrafo do artigo, a discussão proposta passou da situação 
política do país, após o 15 de novembro, para a discussão literária. O autor 
do programa requeria o fim do que chamou de “medalhões literários”, “que 
andam a exercer por uma especie de direito divino, a ditadura do preconceito 
e da intolerancia burguesa sobre os melhores espiritos d’esta geração”. Assim, 
também encontramos nesse artigo uma espécie de personagem: os medalhões 
literários como tantos outros que encontramos nos artigos críticos de Adolfo 
Caminha.

No parágrafo seguinte constatamos o sentimento missionário que regia a 
criação e a publicação de A Nova Revista:

Se houvessemos de apresentar um programma de vida intelectual, nenhum 
outro encontrariamos melhor que este – Guerra ao convencionalismo em todas as 
manifestações do pensamento; logar aos novos espíritos, aos que desejam a reno-
vação literária do Brazil; disciplina da mocidade para o triumpho e consagração 
da Sciencia e da Arte.

Assim, A Nova Revista era também colocada na cena literária brasileira 
de então como uma necessidade para o país que supostamente se civilizava: 
“Uma revista literaria, philosophica e artistica, sem preconceitos, nem or-
gulhos e falsa ostentação de patriotismo, com um caracter accentuadamente 
universal e livre é obra necessaria, agora que vamos merecendo a attenção da 
Europa como povo civilisado”. Juntamos a essas duas citações uma outra feita 
por Adolfo Caminha em seu artigo “Novos e velhos” e vemos claramente a 
relação dos conteúdos:

Se a mocidade brasileira compreendesse nitidamente o papel civilizador da 
literatura, a importância absoluta da obra de arte, com certeza os seus esforços 
duplicavam e o nosso país não seria visto com desdém pela França literária e pelo 
próprio Portugal, que, incontestavelmente, fulgura ao lado da Espanha e da Itália 
e de outros países notáveis em desenvolvimento intelectual.
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E continua Adolfo Caminha (1999a, p.21) apontando para a causa do que 
ele considerou como atraso literário brasileiro à época:

A grande causa do atraso a que vou me referindo é a vadiagem literária, o amor 
à popularidade barata, a falta de escrúpulo em tudo que respeita as letras; e prova 
disso é que de todos os gêneros o menos cultivado no Brasil é o romance, justamente 
porque demanda mais esforço, mais concentração, mais estudo e mais critério, 
enquanto por outro lado abundam poetas e folhetinistas, com especialidade na 
zona fluminense, poetas e folhetinistas de uma mediocridade lamentável.

Nessas três citações, destacam-se a crença na literatura como parte do processo 
civilizador e a crença na Europa como fonte de reconhecimento desse processo pelo 
qual o Brasil supostamente estava passando. Se juntarmos essas três citações àquela 
sobre o poeta francês Louis-Pilate de Brinn’Gaubast, veremos que uma unidade 
de pensamento vai se formando. A crença na civilização foi juntada à crença no 
progresso, no futuro, no novo. Essas eram as certezas dos nossos intelectuais, na 
verdade certezas um tanto incertas como dirão Costa & Schwarz (2000, p.25) ao 
chamarem o período dos anos de 1890 a 1914 de “tempo das certezas”:

Afinal, a grande utopia dessa virada talvez tenha sido a “certeza”. A certeza 
das teorias deterministas que permitiam prever – como na criminologia italiana 
de Cesare Lombroso – o crime, antes que ele ocorresse. A certeza de classificar 
o mundo das plantas, dos animais e dos cometas. A certeza do controle sobre 
a natureza: sobre ventos, tempestades, pântanos e redemoinhos. A certeza de 
prever o futuro. So faltava mesmo desvendar a mente humana, esta sim sujeita a 
“desequilíbrios e deslizes”.

Enganam-se, porém, aqueles que acham que as reflexões eram, assim, profundas. 
Os debates do dia-a-dia foram bem mais rasteiros. Era preciso determinar se o século 
tinha início em 1900 ou em 1901 ou se a passagem do cometa Biela, naqueles anos, le-
varia ao final do mundo ou não. De qualquer maneira, de forma mais ou menos direta 
é possível perceber o ideário de uma época que, volta e meia, colocava em evidência 
as conquistas científicas alcançadas pelo homem, bem como seus efeitos contrários. 
Mesmo com tantas certezas, há sempre a apreensão diante do que não se pode planejar 
com certo grau de precisão. Utopias trazem certezas e, também, muitas dúvidas. O 
mundo que se debruçou sobre o século XX mostrou sua face mais idílica e otimista, 
mas não conseguiu esquecer o temor do porvir. Ainda assim, modernidade combina 
com avanço e – nesse caso – progresso. Que se esqueça o cometa ou o inconsciente 
em nome dos ganhos e da civilização. Era essa face brilhante do teatro da moderni-
dade que o Brasil pretendia acompanhar, já que não era possível tomar a dianteira.
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Ao tratar da literatura brasileira à época, como que montando um panorama 
rápido, lemos no citado programa de A Nova Revista:

Temos poetas notaveis, excellentes rimadores, cujos versos fluem num mara-
vilhoso cascatear de gemmas sonoras, - poetas que sabem tecer bellas estrophes 
de amor, concretisando a vida no objecto amado, temos romancistas igualmente 
notaveis, ainda que em numero relativamente pequeno, autores de comedias e 
operetas: fantasiosos contadores de historias galantes; mas o talento d’elles é ab-
sorvido pela obrigação diaria de escrever para os jornaes, ou, o que é peor, fenece 
no elogio muttuo, asphixiado pelo incenso das oblações reciprocas.

E o programa da revista parece ser ainda mais severo ao afirmar: “D’essa 
falta de disciplina intellectual nascem as producções mórbidas, inconscientes 
e de modo algum proveitosas à Arte”: É importante destacar que valores como 
disciplina e consciência foram sempre importantes para Adolfo Caminha. 
Assim, os novos tempos requeriam novos sujeitos para uma nova literatura, 
muito mais funcional como já haviam se mostrado as invenções e os novos 
objetos que, aos poucos, invadiam o cotidiano, incluindo o brasileiro. Portanto, 
era preciso formar um novo tipo de escritor para um novo tipo de discurso; 
enfim, novos sujeitos, novas práticas e novos objetos que acordassem com 
os supostos novos tempos em que o Brasil pensava em viver. O programa da 
revista continua pintando esse quadro ideal:

A nossa actividade jornalistica é prodigiosa, mas se formos rigorosamente aquila-
tar o que produzimos na critica, no romance, no conto e no verso, nenhuma obra se nos 
impõe com a grandeza e a força de um poema cyclico ou de uma creação excepcional.

A bohemia literaria desappareceu com o Romantismo. A arte de hoje, como 
a arte do futuro, há de ser grave, mesmo no ridiculo, para sobreviver: – grave, 
digamos, estudada e sincera. O seu logar é entre a philosophia e a sciencia, com 
as quaes deve marchar.

Para uma nova literatura não poderia haver outro lugar senão esse que o progra-
ma de A Nova Revista lhe reservou e assim o programa foi concluído: “Já ninguém 
ousa impunemente evangelisar absurdos e falsas crenças literarias. O momento é o 
mais opportuno para a renovação. Admiremos a bohemia nas deliciosas e queridas 
paginas de Henri Mürger e trabalhemos com verdadeira fé no nosso ideal”. Até 
então vimos o programa como um projeto, uma projeção das vontades dos seus 
editores; no entanto, é preciso considerar o que de fato se realizou desse projeto.
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O programa de fato

Nos nove números de A Nova Revista, o lugar da literatura foi entre a 
ciência e a filosofia. O maior número de textos publicados foi de ficção: 18 
contos; 19 poemas, na sua maioria sonetos; um texto de teatro: O hóspede. 
Tratava-se de um drama em cinco atos e seis quadros a propósito do romance 
Casa de pensão, de Aluísio Azevedo; um trecho do romance O Simas, de Pápi 
Júnior; e um poema em prosa. Foram publicados também 11 ensaios de crítica 
literária; um de política; dois de filosofia; um de economia; um de direito; dois 
de história; três de história literária; e uma tradução. Dito desse modo, parece 
pouco significativo; no entanto, a análise qualitativa do material publicado é 
bem mais importante para o tipo de análise que desenvolvemos. Destacamos o 
fato de que, no caso de A Nova Revista, Adolfo Caminha teve a oportunidade 
de transformar manuscritos em textos impressos, o que se configura como uma 
das atividades do editor.

Quanto à poesia, é importante destacar que parte significante do que foi 
publicado em A Nova Revista é de poemas simbolistas, como no número 1: 
“Tarde do Egypto”, de Rodrigues de Carvalho; “Succube”, escrito em francês, 
de Pethion de Villar, que era o poeta baiano Egas Moniz Barreto de Aragão;20 
no número 2 temos “Angelus”, de B. Lopes, em que trechos da oração Ave-
Maria são usados como refrão; “Réquiem do sol”, de Cruz e Souza; “Inver-
no”, de Frota Pessoa; “Épitaphe”, do já citado poeta francês Louis Pilate de 
Brinn’ Gaubast. No número 3 temos “Valle de Josaphat”, de Alves de Faria; 
“Consoladora dos aflictos”, de Franco Jatuba. No número 4 foram publica-
dos os sonetos “Morta”, de Silveira Netto; “Rencontre”, de Louis Pilate de 
Brinn’Gaubast; “Constantinopla”, de Rodrigues de Carvalho, dedicado a 
Guilherme Studart.

Já no número 5 deu-se a publicação do soneto “Tulipe noire”, também em 
francês, do baiano Pethion de Villar; uma “Écloga”, ou seja, uma poesia bucóli-
ca em que pastores dialogam, de Carlos Coelho. No número 6 foram publicados 
“Branca”, de Silveira Netto; “Musa convalescente”, de Julio Cesar da Silva, 
em que o poeta pinta um quadro funesto da sua musa: “Gosto de ver-te assim, 
Musa, em convalescença:/ Fracos os membros, mansa a voz, tremula, o rosto/ 
Tão chupado e sem côr, tão magro e descomposto,/ Que inda lembra a feição 

 20	 Sobre	Pethion	de	Villar,	consultar		Muricy	(1951,	v.2,	p.49–58).



adolfo CaMInHa 293

que lhe imprimiu a doença”. Nos números 7 e 8 foram publicado os sonetos 
“Visão”, de Oscar Rosas, e “Merencória”, de João Rego; “Suavíssima”, de 
Xavier de Carvalho; “Succubat”, mais um soneto em francês do poeta baiano 
Pethion de Villar. No último número da revista foram publicados “Alvorada”, 
do cearense Rodrigues de Carvalho; “A caridade”, de Fontoura Xavier; outro 
poema de Pethion de Vilar, mas esse em português, intitulado “A aranha”.

Parada para reflexão I

Como vimos, não são poucos os poetas simbolistas que publicaram nas 
páginas de A Nova Revista. É até possível fazer uma coletânea dos poemas ali 
publicados. Se a revista teve uma vida efêmera, será que esses mesmos poe-
mas foram publicados em outros órgãos ou ficaram restritos às suas páginas? 
A aproximação de Caminha dos chamados “novos” ou “nefelibatas”, termo 
usado para referir-se aos poetas que hoje conhecemos como simbolistas, fez 
surgir um comentário de José Veríssimo. Esse, apesar de sequer citar o nome 
de Adolfo Caminha ou os títulos de suas obras na sua História da literatura 
brasileira, de 1916, não deixou de estranhar o fato citado:

O malogrado Sr. Adolfo Caminha, a quem sobrava talento, mas a quem escas-
seava em grau não comum o senso crítico, tinha-se feito o chefe dos “novos”. Por 
singular aberração, que é a mais eloqüente prova de quanto acerto asseverando 
que os “novos” não compreendem o movimento que dizem seguir, o Sr. Adolfo 
Caminha foi toda a vida um naturalista, isto é, pertenceu à escola contra a qual, 
como ninguém ignora senão eles, principalmente se fez aquele movimento. O seu 
último livro Bom-crioulo, publicado quando já os nossos simbolistas, decadistas, 
nefelibatas, místicos e quejandos agrupavam-se em torno dele, é feito segundo os 
moldes do mais puro zolismo. Este fato somente basta para mostrar o desconcerto 
que vai entre eles, a incoerência das suas idéias, o indeciso e o inconsistente da sua 
estética. (Veríssimo, 1976, p.80)

Ao certo, não há uma explicação para essa aproximação de Adolfo Ca-
minha dos “novos”, a não ser o fato de que todos – eles e os novos – estavam 
igualmente à margem do sistema literário. Sânzio de Azevedo  (1990, p.122) 
tratando do fato afirmou:

Quanto ao fato de Caminha haver espalhado tantas farpas contra os nefelibatas 
no livro de crítica e no ano seguinte estar ombro a ombro com muitos deles po-



294 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

deria ser explicado pelo processo de marginalização a que eram submetidos tanto 
Adolfo Caminha quanto os simbolistas, pelos que eles viam como representantes 
da “literatura oficial”.

É certo que, em suas Cartas literárias, Caminha muito criticara os poetas que 
à época eram chamados de “novos”, “nefelibatas” e “decadistas”, os mesmos 
que hoje conhecemos como simbolistas; mas, tão certo quanto esse fato atestado 
inúmeras vezes nas páginas de seu livro citado, é que Adolfo Caminha (1999a, 
p.23) soube reconhecer o valor da poesia de Cruz e Souza quando esse, mais 
do que a crítica à sua poesia, sofria o preconceito racial:

Se me perguntassem, porém, qual o artista mais bem dotado entre os que 
formam a nova geração brasileira – pergunta indiscreta e ociosa – eu indicaria 
o autor dos Broquéis, o menosprezado e excêntrico aquarelista do Missal, muito 
embora sobre mim caísse a cólera olímpica do Parnaso inteiro. Erro, talvez, de 
observação e de crítica, mas o certo é que eu vejo em Cruz e Souza um poeta 
originalíssimo, de uma rara sensibilidade estética, sabendo compreender a Arte e 
respeitá-la, encarando a vida com a independência de quem só tem um ideal – a 
perfeição artística. (grifo nosso)

Em desdobramento, podemos concluir que, para Adolfo Caminha, o que 
estava em discussão era o alcance artístico do poeta e não uma restrita apli-
cação programática da arte. Além desse fato, vale destacar que o simbolismo 
como movimento e estética se opôs aos valores sociais e artísticos advindos 
do processo crescente de industrialização do período. A esse respeito afirmou 
Alfredo Bosi (1975, p.297):

O irracionalismo literário não é capaz de substituir em forma e universalidade as 
crenças tradicionais; nem o seu alheamento da ciência e da técnica vai ao encontro 
das necessidades das massas que ocuparam o cenário da História neste século e têm 
clamado por uma cultura que promova e interprete os bens advindos do progresso. 
Daí os limites fatais da influência. No entanto, o irracionalismo dos decadentes 
valeu (e poderá ainda valer) como sintoma de algo mais importante que os seus 
mitemas: o incômodo hiato entre os sistemas pretensamente “racionais” e “liberais” 
da sociedade contemporânea e a efetiva liberdade do homem que as estruturas 
sócio-econômicas vão lesando na própria essência, reduzindo-o a instrumento de 
mercado e congelando-o em papéis cada vez mais oprimentes. Os Simbolistas – 
como depois os vanguardistas surrealistas e expressionistas – tiveram esta função 
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relevante: dizer do mal-estar profundo que tem enervado a civilização industrial; e o 
fato de terem oferecido remédios inúteis, quando não perigosos, porque secretados 
pela própria doença, não deve servir para tardias excomunhões.

Colocando-se então como oposição ao racionalismo excessivo das crenças 
cientificistas, oriundas no bojo da industrialização, o simbolismo, de certo 
modo, encontrou par no pensamento de Adolfo Caminha, pois esse, nas 
páginas do já citado jornal O Pão, na sua coluna “Sabbatina”, assinada com 
o pseudônimo Felix Guanabarino, criticou a invasão de hábitos franceses na 
cultura local cearense, que desestimulava os folguedos, que Caminha tanto 
estimava. Se em alguns momentos Caminha encantou-se com a civilização 
e o progresso, e isso é um fato em seus artigos, em outros momentos ele se 
mostrou consciente de que esse processo não era para todos e que nem todos 
os seus efeitos eram benéficos:

E o bumba meu boi? e os congos? e os fandangos? e todas essas festas tradicionaes 
que o povo se incumbia de crear para gaudio dos rapazes alegres?

...Tudo, tudo vai desapparecendo com o patriotismo nacional. O Natal, como 
o S. João e como todas as festas de caracter popular – vai degenerando em festa 
aristocratica.21

É ainda do jornal dos Padeiros, porém, que vem um interessante exemplo 
do que, de fato, interessava ao crítico Adolfo Caminha. Vejamos o que nos 
tem a dar O Pão:

Entre as novidades assombrosas d’estes ultimos tempos nenhuma tão original, 
tão fim de século, como os sonetos materialistas do Snr. Mario Chaves, que a Repu-
blica tem publicado a guisa de papa-fina. Ao que nos parece toda a obra de Darwin e 
Búchner vai ser traduzida em versos nephelibatas pelo jovem(?) anthropologista.

Aqui para nós: o Snr. Mario Chaves faria muito melhor e prestaria ate um 
serviço relevante ao leitores da “Republica” si, em vez de poesias materialistas, 
escrevesse alguma cousa mais util e menos indigesta, não só porque pouparia-nos o 
trabalho de ler poesia sem arte, como também aproveitaria a sua inteligencia, alias 
aproveitavel; dedicando-se a um estudo serio da origem e evolução do homem. Sim, 
porque o Snr. Chaves, discutindo em versos mau feitos, jamais achará a chave da 

 21	 Cf.	O Pão da Padaria Espiritual,	ano	1,	n.5,	Fortaleza,	24	de	dezembro	de	1892,	p.3	(grifos	do	
autor).
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magna questão. Isso de rimar anthropoide com concoide, terciario com “quaternario, 
geologico” com cosmologico, afinal de contas é perder tempo e papel ou, como lá diz 
o outro, malhar em ferro frio.

Concitamos o Snr Mario Chaves a estudar mais e a escrever menos...puerili-
dades.22

Nesse trecho de O Pão, vemos mais uma vez que, para Adolfo Caminha, 
o que estava sendo analisado era o trabalho do poeta com a palavra e não o seu 
trabalho em razão de um ou de outro programa estético. Mario Chaves escrevia 
“poesias materialistas” a partir da obra de Darwin e Buchner, no entanto o fazia à 
moda dos nefelibatas. Em ambos os casos, isto é, seja pela fonte, seja pela forma, 
o crítico Adolfo Caminha, assinando-se Felix Guanabarino, não achou que o 
trabalho do poeta estivesse justificado. Ou seja, para Caminha não importava se 
o poeta defendia ou não o evolucionismo de Darwin como uma das correntes de 
pensamento que mais marcaram aqueles anos juntamente com outras de forte 
influência cientificista, o que importava era o valor poético. Assim, as relações, 
aparentemente contraditórias, de Adolfo Caminha com os novos estampadas 
nas páginas de A Nova Revista podem ser desse modo compreendidas.

Mais do que contradições, parece haver um projeto próprio, com razões, 
interesses e fundamentos pessoais; há, portanto, uma economia de ideias que 
nem sempre é utilizada com toda coerência ou usada com uma coerência interna 
cuja lógica é mutável. É importante lembrar também que Adolfo Caminha 
escreveu o conjunto de sua obra no momento em que o romantismo, o realismo, 
o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo eram estéticas vigentes, senão 
com toda a força de seus primeiros dias, como no caso do romantismo, mas 
ainda circulantes e mobilizadoras dos leitores, entre eles o próprio Caminha.

A sua obra foi produzida no cruzamento dessas estéticas e deve ser por 
esse fato que ele defendeu José de Alencar, Aluísio Azevedo e Cruz e Souza, 
ou seja, três escritores de estéticas e programas literários diferentes. Também 
sabemos que o movimento simbolista brasileiro não era marcado por uma 
unidade de fazeres, o que, de fato, nenhum movimento o foi, pois cada mo-
vimento é operado por inúmeros poetas, o que faz que cada um deles possa, 
mais ou menos, seguir padrão e programa próprios. A esse respeito afirmou 
Alfredo Bosi (1975, p.300):

 22	 Cf.	O Pão da Padaria Espiritual,	ano	1,	n.5,	Fortaleza,	24	de	dezembro	de	1892,	p.3-4	(grifos	
do	autor).
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Há, por outro lado, uma diferenciação temática no interior do Simbolismo bra-
sileiro: a vertente que teve Cruz e Souza por modelo tendia a transfigurar a condição 
humana e dar-lhe horizontes transcendentais, capazes de redimir-lhe os duros 
contrastes; já a que se aproximou de Alphonsus, e preferia Verlaine a Baudelaire, 
escolheu apenas as cadências elegíacas e fêz da morte objeto de uma liturgia cheia 
de sombras e sons lamentosos. Quanto aos “crepusculares”, distantes de ambas, 
prefeririam esboçar breves quadros de sabor intimista: mas a sua contribuição ao 
verso brasileiro não foi pequena, pois abafaram o pedal das excessivas sonoridades 
a que se haviam acostumado os imitadores de Cruz e Souza.

Analisando a poesia de Teófilo Dias, e citando como exemplo o seu soneto 
“Ruínas”, afirmou Wilson Martins (1996, v.IV, p.32):

O mais curioso é que, graças ao processo psicológico que fez do Simbolismo, em 
grande parte, uma revivescência da escola de 1830, o romantismo retardatário de Te-
ófilo Dias corresponde, por vezes, a uma clara antecipação da poética simbolista.

Aí [no soneto Ruínas] está tudo do futuro Simbolismo: o vocabulário (“coru-
chéus”, “catedrais”, “déspotas feudais”, “viajores”); a temática (castelos, ruínas, 
idades desaparecidas, misticismo); o estilo musical e melódico, mais sugestivo do 
que descritivo, apesar das aparências. Claro não se trata de escola simbolista, mas 
de poesia simbolista, aliás comum entre os românticos.

Vemos, portanto, que escolas literárias são diferentes de realizações lite-
rárias, que essas podem antecipar recursos que serão sistematizados como 
pertencentes a um programa estético, a um movimento ou grupo literário. 
Vemos também a atuação da atividade pessoal do poeta, antecipando efeitos, 
vocabulário, imagens, estilo.

Aquele desconforto de José Veríssimo diz-nos não somente de Adolfo Ca-
minha e da sua análise crítica, mas, sobretudo, da tradição da crítica literária 
brasileira que buscou ao longo de sua história e na prática dos seus fazeres 
analisar a regra e não a exceção, e ao fazê-lo, não soube que fim dar à descon-
tinuidade, à fissura, à quebra, à dobra, à rugosidade que encontrava em seu 
caminho. Se não passou tudo a ferro para assim arrefecer as tensões e continuar 
escrevendo sobre uma superfície lisa, a crítica literária foi buscando meios de 
(des)qualificar essas situações, fosse no caso de adesões intelectuais, fosse no 
de filiação de obras e autores. Flora Süssekind (1984, p.33-4), analisando a 
paternidade autoral, afirmou:
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Quando tal obra não corresponde a tal escritor e tal escritor, por sua vez, a 
tal tradição literária, não é mais a família mas uma cultura nacional que se deixa 
invadir pela inquietação. Uma cultura cujos baluartes também estão fixos como a 
galeria de retratos familiares no museu de La Nausée ou os ramos de uma árvore 
genealógica dos Buddenbrook. Uma literatura tem sua tradição equilibrada pela 
pedra das estátuas de seus “grandes” escritores, pelas prateleiras de suas assépticas 
bibliotecas, pela filiação de uns a outros, pela enumeração de escolas diferentes que 
se sucedem “logicamente”, pela continuidade de um conjunto de obras e nomes 
que, sem ambigüídades, parecem repetir-se numa trajetória idêntica.

A literatura de um país patriarcal, conservador, racista, misógino, sexista e 
homofóbico como o Brasil estava (ou está?) condenada aos valores da família, 
do respeito à ordem, ao progresso, à continuidade, à unidade, à lógica, não ha-
vendo, portanto, lugar para o fragmento, a contradição, o incerto, a diversidade, 
o hiato, a dúvida, a quebra, o rompimento, a fenda. Além disso, a literatura 
brasileira de fato e de direito esteve sempre preocupada com o nacional. O 
seu motivo é o empenho, como a designou Antonio Candido (2006, p.28-
30) – literatura empenhada: “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 de sua função histórica, 
em sentido amplo”. Tratando da “renovação literária” a partir da chamada 
“Geração de 1870” no Brasil, afirmou Wilson Martins (1996, p.36): “As letras 
podiam e deviam concorrer para instituir o processo permanente do melhor na 
sociedade civil e política: o intelectual não podia permanecer silencioso, assim 
como tinha o dever de ser progressista e avançado”.

Assim, nessa tradição da lógica, uma obra fendida é uma obra mal-acabada; 
é objeto cujo feitor não soube lidar com a matéria-prima disponível, no caso 
específico da literatura, a palavra; e no caso mais específico da literatura bra-
sileira, a palavra em razão da nação. A lógica requerida pela tradição literária 
brasileira seria o caráter missionário de dizer o que é ou o que seria o Brasil, 
de conformar o corpo da nação, de dar-lhe um rosto. A tradição da crítica lite-
rária brasileira não soube lidar com as transgressões dos autores e o resultado 
dessas em seus textos. Para tal, a crítica literária procurava um qual (e estes tal 
e qual são para lembrar de Flora Süssekind) que os definissem mesmo que de 
modo indefinido: “obra menor”, “texto circunstancial”, “obra bissexta” etc. 
Süssekind (1984, p.34), ao tratar dessa tradição, afirmou:
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De pai para filho, de um escritor a outro, de um período a outro, espera-se 
que se repita a tradição transmitida senão hereditária, ao menos literariamente. 
O texto deve reforçar as características previamente conhecidas de seu autor. 
Deve, antes de tudo, reforçar a própria noção de Autoria. Como, afinal, fazer 
a estátua de alguém cujo perfil está cheio de ambigüidades e rupturas? Deve, 
por fim, se tornar legível à imagem e semelhança de sua própria nacionalidade. 
Como reconhecer um texto que, ao invés de reforçar a identidade nacional, 
produza inquietantes fragmentações? Como chamá-lo? Parricida, bastardo, 
estéril? (grifo da autora)

É nesse sentido, então, que a aproximação de Adolfo Caminha dos “novos” 
institui um problema, não para ele somente, mas para aqueles que buscarem a 
compreensão de sua obra a partir da ideia de unidade, seja essa unidade formal 
ou temática, o que resulta em uma compreensão da categoria autor distante 
da diversidade. Nessa tradição, o editor deve manter-se mascarado, distante 
do autor de ficção, pois esse fora fichado e rotulado pela crítica literária como 
naturalista. A sua atuação de editor dos “novos” seria como uma mancha em 
sua folha corrida de autor, o que o enquadraria como marginal de si mesmo. 
O que fazer com essa falha de Caminha? É o que se perguntaria o crítico tra-
dicional, ou seja, o crítico que buscasse a verdade da obra. Ele talvez a escon-
desse, relegando o estudo da sua atuação como editor a um interesse menor 
dos estudos literários propriamente ditos, pois essa tradição nunca expôs as 
fraturas da nossa literatura, e se as expôs foi para mostrá-la como exemplo de 
seu desacerto.

Assim, a percepção desse problema e o diálogo com Süssekind reforçaram 
a compreensão que temos defendido a propósito do autor e da autoria, e, no 
caso de Adolfo Caminha, a sua conceituação como polígrafo. A poligrafia é, 
então, a reabertura dessa fenda por onde escapariam os supostos “fantasmas” 
do autor: o crítico, o jornalista, o editor. Não é por acaso que o estranhamento 
de José Veríssimo tenha sido tamanho, pois a obsessiva tradição da literatura 
brasileira de dizer a verdade parece não ter sido contemplada pelo simbolis-
mo. Além disso, Veríssimo não via com simpatia essa estética literária: “José 
Veríssimo, que não apreciava nem o ideário nem a estética simbolista, chamou 
à corrente ‘produto de importação’” (Süssekind, 1984, p.298).

Ainda sobre a desvinculação do simbolismo dos “problemas nacionais”, 
afirmou Bosi (1975, p.301):



300 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

O fenômeno histórico do insulamento no fim do século XIX não deve causar 
estranheza. O movimento, enquanto atitude de espírito, passava ao largo dos 
maiores problemas da vida nacional, ao passo que a literatura realista-parnasiana 
acompanhou fielmente os modos de pensar, primeiro progressistas, depois aca-
dêmicos, das gerações que fizeram e viveram a 1a. República. E é instrutivo notar: 
a expansão dos grupos simbolistas no começo do século correu paralela à do Neo-
parnasianismo. A novidade de Cruz e Souza precisou descer ao nível da maneira 
e academizar-se para comover a vida literária de alguns centros menores do país e 
partilhar, modestamente aliás, a sorte dos epígonos parnasianos.

Além disso, devemos destacar o fato de que o contato de Adolfo Caminha 
(1999a, p.131) com o simbolismo já se dera em Fortaleza, quando ele partici-
pava da Padaria Espiritual. Em suas Cartas literárias lemos: “O único volume 
do Só, que aparecera misteriosamente na província, andava de mão em mão, 
era lido e relido, e entrava-nos pela alma como um jorro de luz setentrional, 
como uma onda quente de vida nova. O Só era a nossa bíblia, o nosso encanto, 
o nosso livro sagrado”. Era também da Padaria o poeta Lopes Filho, que em 
1893, portanto no mesmo ano em que Cruz e Souza teve publicado os seus 
Broquéis e Missal, deu à publicidade o seu livro Phantos. Sânzio de Azevedo 
(1976, p.209), a respeito do simbolismo no Ceará, defende a ideia de que a sua 
fonte era Portugal e “sem influência portanto do grupo da Folha Popular, do 
Sul do país, onde pontificava Cruz e Souza”. Assim, a convivência de Adolfo 
Caminha com a estética simbolista já se iniciara em Fortaleza.

Retorno adiante: os contos em A Nova Revista

Voltemos, porém, à revista e vejamos os contos que foram publicados nas 
suas páginas, pois eles também são exemplos desse diálogo de Caminha com 
os simbolistas, o que não quer dizer que todos os contos publicados sejam 
simbolistas, bem como seus autores. No número 1 de A Nova Revista foram 
publicados os contos “Os zíngaros”, de Collatino Barroso; “Poema do amor”, 
uma espécie de poesia em prosa, de Frota Pessoa; “Um Stradivarius”, de Evan-
gelista da Silva. No número 2 foram publicados “Goso secreto”, de Gonzaga 
Duqu’Estrada, e “Agonias”, de Nestor Vitor. No número 3, “Via sacra”, de 
Arthur de Miranda; “Bucólica”, de Julio Perneta; “Job”, de Oliveira Gomes, 
e “Pandemônio”, de Collatino Barroso.
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No número seguinte “Per Tenebras”, de Frota Pessoa; “A musa da co-
media”, de Evangelista da Silva; “Para depois”, de Raul Braga; “Visões”, de 
Candido Jucá. O número 5 teve apenas uma publicação em prosa: “Perfil de 
mulher”, de Afonso Celso. O mesmo aconteceu no número 6 com apenas a 
publicação de “Cinza”, de Cunha Mendes. Nos números 7 e 8 foram publi-
cados: “Diluencias musicaes”, de Arthur de Miranda; “Oficio fúnebre”, de 
Raul Branco; “A tarde no sertão”, de Francisco Pacheco. e “Almas doentes”, 
de Antonio Austregésilo. No último número foram publicados “A cachopa”, 
de F. Carneiro, e “In Extremis”, de Frota Pessoa.

Dos contistas aqui citados, são simbolistas: Collatino Barroso, Oliveira 
Gomes e Antônio Austregésilo, todos eles figurando no Panorama do movimento 
simbolista brasileiro, de Andrade Muricy. Vimos que Oliveira Gomes era o 
secretário de A Nova Revista, informação essa que não consta nos dados a seu 
respeito no citado Panorama. Sabemos, no entanto, que Oliveira Gomes passou 
por vários periódicos antes e após seu trabalho em A Nova Revista, como: a 
revista Vera-Cruz, órgão da sociedade que fundou com colegas chamada Os 
Novos; na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, onde Adolfo Caminha pu-
blicou as suas Cartas literárias, foi responsável pela organização e direção do 
Almanaque. A atuação de Oliveira Gomes no jornalismo foi intensa, ao ponto 
de Andrade Muricy (1951, v.2, p.112) afirmar:

A partir de 1906 não mais publicou trabalhos literários. O jornalismo absorveu-o 
quase totalmente. Só fêz exceção para alguma produção teatral, como a opereta do 
tipo das vienenses, então em maior voga, que fêz representar por volta de 1909.

Depois de passar por vários jornais, entrou definitivamente para A Notícia, 
onde foi primeiramente cronista teatral, e por fim redator-chefe, função em que se 
conservou até à morte.  “O diretor tudo lhe confiava. Fôra-lhe o braço direito, tal o 
apuro e a atividade que desenvolvia Oliveira Gomes na organização das edições do 
simpático diário vespertino. Notícias, folhetins, crítica, distribuição da matéria, o 
que dizia respeito ao bom êxito da fôlha, durante ao menos algum tempo, dependia 
da dedicação de Oliveira Gomes. Moirejava e aniquilava-se». 

Vemos por essa citação que Adolfo Caminha se cercara de um profissional 
de reconhecido valor para a edição de A Nova Revista. O bom conhecimento 
de Oliveira Gomes a respeito do funcionamento dos jornais e revistas à época 
foi o que certamente o uniu a Adolfo Caminha naquela que foi a sua última 
empresa no jornalismo literário.
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Apesar de não haver uma delimitação formal, uma primeira parte da revista 
era dedicada à ficção. Os artigos das demais áreas do conhecimento estavam 
agrupados em uma segunda parte, na qual também estavam os artigos de crítica 
literária, alguns deles escritos pelo próprio Adolfo Caminha, os demais eram 
de autores diversos como veremos na relação a seguir. No número 2 deu-se 
a publicação de “Os mortos”, assinado simplesmente por W, em que se co-
mentou sobre os escritores João de Deus, Paul Verlaine e Ambroise Thomas; o 
artigo “Pompeyo Gerner”, de Adherbal de Carvalho, sobre o livro Literaturas 
malsanas. No número 3 foram publicados “Zola e os novos”, de Adherbal de 
Carvalho; nas seção “Chronica de Arte” desse mesmo número foi publicado 
“Illustrações e Illustradores”, de Gonzaga Duqu’Estrada. Nos números 7 e 8 
lemos “Harpa Nocturna”, de Sylvio Romero, sobre romance um homônimo.

Jornalismo, literatura e quem mais chegar

Também em A Nova Revista foram publicados artigos de diversas áreas do 
conhecimento, como filosofia, direito, economia, história, história literária. No 
número 1, o jurista Clovis Bevilacqua teve publicado o seu artigo “Repercus-
sões do pensamento philosóphico sobre a mentalidade brazileira”, que só foi 
concluído no número 3. Nesse mesmo número foram publicados: “O velho 
e novo mundo”, de Francisco Pacheco, mais conhecido como Fran Pacheco, 
que era amigo de Caminha; “As Arcadias”, de Theodoro Magalhães, que 
continuou no número 2. Além da continuidade dos artigos citados, no número 
2 foi publicado “O Evangelho socialista”, do já citado Francisco Pacheco. No 
número 3, “A doutrina Monroe”, de A. J. Lamoureux, que, segundo consta 
em uma nota de rodapé, foi traduzido do inglês. 

No número 4 foram publicados os “Ensaios Philosophicos”, de Antonio 
Austregesillo, cuja publicação continuou no número 5. Neste mesmo número 
foi publicado o artigo “Finanças Brazileiras”, de Hugo Bussmeyer, que teve 
continuidade no número 6, no qual também lemos “Os Theatros”, de Oliveira 
Gomes, que, como vimos pela citação de Andrade Muricy, fora autor de operetas 
do tipo vienenses em voga à sua época. Esse artigo de Oliveira Gomes continuou 
a ser publicado nos números 7, 8 e 9 de A Nova Revista, “Lingua Portugueza”, 
de Francisco Pacheco. Nos números 7, 8 e 9 tivemos publicado um longo artigo 
intitulo “A obra junqueiriana”, novamente de Francisco Pacheco. Ainda nos 
números 7 e 8 tivemos o artigo “O direito de punir”, de Theodoro Magalhães, 



adolfo CaMInHa 303

que continuou no número 9. Nesse número, além das continuidades dos artigos 
anteriores, foi publicado o artigo “A Galáxia”, de Raul Braga.

Parada para reflexão II

Esse arrolamento de poemas, contos, artigos dos mais diversos tipos e 
assuntos, bem como o nome de seus autores serve para demonstrar e proble-
matizar o quanto a literatura se fez e se faz a partir de uma rede de contatos, 
de uma rede de relações em que a amizade e os interesses os mais diversos, 
sejam eles estéticos e econômicos, ajudam a conformar o sistema literário ou, 
de forma mais ampla, o campo literário. Aquilo que a história da literatura ou 
a história literária tendem a tornar homogêneo é, de fato, diverso e, sobretudo, 
controverso. Fez-se no exercício diário das redações de jornais e revistas, nas 
conversas entre pares, nos embates e nas uniões em torno do que poderia em 
comum provocar o interesse de todos: a literatura. No caso de A Nova Revista, 
cada nome aqui citado funcionava como um divulgador. Vemos que, entre esses 
nomes, alguns são consagrados, como era o caso de Sylvio Romero e Clóvis 
Bevilacqua. Outros tantos não constam do restrito grupo dos canônicos; no 
entanto, são exemplo de que a literatura se faz com o trabalho de inúmeros 
sujeitos, sejam eles os que estão na dianteira dos fatos ou sejam eles epígonos, 
ou ainda, lembrando aqui Robert Darnton, “os intermediários esquecidos da 
literatura”.

Dos nomes citados, muitos só figuram em obras específicas a respeito de 
escolas ou estéticas literárias, como é o caso, por exemplo, do Panorama do 
movimento simbolista brasileiro, de Andrade Muricy. A obra de muitos desses 
escritores, grande parte deles também polígrafos, o que confirma a poligrafia 
como uma característica do século XIX, mas não somente dele, encontra-se ainda 
por publicar. Algumas obras ainda esperam por ser recolhidas nos periódicos 
literários e nos periódicos noticiosos no Brasil, o que também reforça a impor-
tância do estudo das fontes hemerográficas para a pesquisa em literatura.

Livros e revistas na vitrina

Infelizmente, nos números de A Nova Revista existentes no acervo da 
Fundação Casa de Rui Barbosa não constam as capas, como já temos dito, 
o que nos impediu, por exemplo, de verificar se essa revista, assim como o 
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jornal O Diário, vinculava algum anúncio comercial. No entanto, no material 
analisado no caso do periódico carioca, valorizamos as suas chamadas “Notas 
Bibliographicas” nas quais estão listados os títulos recebidos na redação de A 
Nova Revista. No caso do seu primeiro número, há uma “Synopse do movi-
mento literário no Brazil de 1895”, algo como já o fizera Araripe Júnior no seu 
artigo “Movimento literário do ano de 1893”.

No caso de A Nova Revista, trata-se de algo bem mais simples, pois como o 
próprio título deixou claro, era uma “synopse”, que fora organizada em cinco 
tópicos – poesia, conto, romance, crítica e obras diversas – seguido de mais 
um intitulado: Os livros de sciencia, philosophia, politica etc. publicados em 
1895. Destacamos o fato de a revista dar publicidade a vários livros de poesia 
publicados, em 1895, no Ceará, como Trovas do Norte, de Antônio Sales; 
Clamydes, de Ulysses Sarmento; Os pescadores da Tahyba, de Alv. [Álvaro] 
Martins; Cromos, de Xavier de Castro. Dos romances, encontramos citados: 
Os brilhantes, de Rodolfo Teófilo, e Bom-Crioulo, do próprio Adolfo Caminha, 
sem designá-lo como sendo do Ceará, talvez porque o livro fora publicado no 
Rio de Janeiro.

Trovas do Norte foi o segundo livro de poemas de Antônio Sales, publicados 
cinco anos após aquele com que estreara em 1890: Versos diversos. A propósito 
desse, bateu-se com Adolfo Caminha na imprensa do Ceará. Os desentendi-
mentos, felizmente, não foram suficientes para impedir que Caminha fosse 
convidado por Sales para fundar com ele e outros a Padaria Espiritual como 
também já vimos. Sobre Ulysses Teixeira da Silva Sarmento sabemos apenas 
que nasceu no Espírito Santo, indo ao Ceará como aluno da Escola Militar. 
Em Fortaleza, fez parte do Centro Literário, do qual fora um dos membros 
fundadores. Em 1895 o seu nome não consta mais na lista de sócios do Cen-
tro, como constara no ano anterior. Clamydes, diferentemente do que se pode 
concluir pela leitura de A Nova Revista, não é de 1895, mas de 1894. A seu 
respeito afirmou Sânzio de Azevedo (1996, p.175): “Publicou Clâmides (1894), 
livro imperfeito, que não pode ser qualificado de parnasiano, mas se ressente 
de forte influência bilaquiana”.

Álvaro Martins, que também fora o padeiro Policarpo Estouro da Padaria 
Espiritual, desligou-se dela mesmo tendo sido um de seus fundadores e migrou 
com Temístocles Machado, seu confrade de forno, para o Centro Literário de 
onde hostilizava aquele grêmio. No jornal abolicionista Libertador assinava 
com o pseudônimo de Alvaris. Álvaro Martins, segundo Sânzio de Azevedo, 
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militou no jornalismo carioca ao lado de José do Patrocínio. Os ditos Pescadores 
da Tahyba, de 1895, foi o seu livro de estréia. O livro de Xavier de Castro ou X. 
de Castro, conhecido entre seus amigos Padeiros como Bento Pesqueiro, foi 
publicado postumamente por esforço da Padaria Espiritual. Sânzio de Azevedo 
(1976, p.96-7), a respeito do citado Cromos, afirmou:

situam-se perfeitamente dentro daquela tendência que Péricles Eugênio da Silva 
Ramos chamou de Realismo Agreste, e que, tendo como principal representante 
no Brasil o poeta B. Lopes, teve sua origem na  “influência de Gonçalves Crespo, 
conjugada a certa linha ingenuamente campesina de nossos românticos”. 

Não foram, porém, somente os autores cearenses que constaram nesse 
arrolamento de livros publicados naquele ano. Juntaram-se a eles cariocas, 
mineiros, gaúchos, paulistas, paraenses, o que evidencia o conhecimento de 
livros publicados em vários estados do país, o que conferia ao periódico um 
certo caráter nacional e dava a Adolfo Caminha o conhecimento do que se fazia 
em outras cidades. É preciso, portanto, estar atento a esse fato: a recepção e 
divulgação de livros em A Nova Revista fazia que ela fosse uma vitrina do que 
se produzia e certamente possibilitava a Adolfo Caminha a leitura de vários 
desses títulos, podendo eles também figurarem em sua biblioteca de formação. 
A partir do número 2, as “Notas Bibliographicas” passaram a ser organizadas 
em duas seções: “Livros” e “Revistas”. No entanto, cada livro e periódico pas-
sou a ser comentado, como numa espécie do que hoje chamamos de resenhas, 
tão comuns atualmente nos jornais de circulação no país.

A citada seção do número 2 de A Nova Revista traz a seguinte nota quanto 
aos livros: “Não incluimos nesta secção as obras publicadas em annos anteriores 
a 1896, algumas das quaes nos foram enviadas. Vamos registando aqui os livros 
nacionaes e estrangeiros de que tivermos noticia, mas a começar de janeiro deste 
ano, sem excluirmos, comtudo, as novas edições”. Nesse número 2 foram citados 
os livros Pátria, de Guerra Junqueiro; Amor, de Figueredo Pimentel. De revistas 
citadas: Arte, os dois primeiros números da revista editada em Coimbra por 
Eugenio de Castro. No caso dessa revista de Coimbra temos o retorno à nota a 
respeito do poeta francês Louis Pilate de Brinn’Gaubast: “O segundo numero 
traz o retrato de Louis-Pilate de Brinn’Gaubast, o notavel poeta francez (embora 
nascido na Luiziania...) que nos honrou com a sua collaboração, acompanhado 
de umas notas bio-bibliographicas do autor de Epithaphe e Rencontre”.
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La Revue Blanche, de primeiro de fevereiro de 1896, também foi breve-
mente comentada, destacando-se de suas páginas uma polêmica entre Zola e 
Verlaine. Seguem a essa revista os comentários a respeito de A Bruxa, revista 
dirigida por Olavo Bilac e Julião Machado. Ao final do comentário, A Bruxa 
foi chamada de “Moderna e scintillante”. Tiveram também lugar nas “Notas 
Bibliographicas” os periódicos: Revista Contemporanea, de Recife; A Madru-
gada, de Lisboa, destacando os comentários sobre o poeta português João de 
Deus e informando que a primeira página do número de janeiro daquele ano 
era estampada por um retrato de Aluísio Azevedo; A Penna, publicada no 
Ceará, a respeito da qual afirmou:

A uma força de vontade realmente digna de applausos devem os redactores 
d’A Penna a manutenção deste periodico, em que figuram os nomes conhecidos de 
Thomaz Pompeu, Justiniano de Serpa, Alvaro Martins, Rodrigues de Carvalho, 
Lopes Filho e outros. É notavel a abundancia de revistas literarias que surgem e 
desapparecem na capital cearense; mas A Penna, fazendo excepção á regra e des-
denhando da indifferença habitual do burguez politicante, que lê as folhas para ver 
o seu nome nos editaes ou nas felicitações de anniversario – dá um bello exemplo 
de tenaz relutancia. (os grifos são do autor)

Não podemos dizer ao certo que o resenhista era Adolfo Caminha; no en-
tanto, pelo conteúdo dessa citação sobre A Penna, vemos que se tratava de um 
conhecedor do jornalismo literário cearense. As palavras grifadas, sobretudo a 
expressão “burguez politicante”, pertencia ao repertório de expressões usadas 
por Adolfo Caminha para caracterizar os seus desafetos no campo literário 
cearense, bem como foi usada várias vezes em O Pão, órgão dos Padeiros con-
tra quem os burgueses de Fortaleza se mostravam contrário. Anteriormente, 
discutimos o significado do termo burguês usado à época.

Nesse mesmo número de A Nova Revista foram comentadas ainda: Revista 
do Instituto Didactico; Revista Academica, Revista Marítima Brasileira e A 
Palavra. No caso dessas três publicações, destacamos a segunda, por tratar-
se de uma revista da Marinha, instituição da qual Adolfo Caminha, como já 
vimos, fazia parte. Mesmo desligado oficialmente da Marinha, desde 1890, 
não deixou de divulgar a sua revista, o que nos dá algum fundamento para 
contestar a alegação de que ele escrevera o Bom-Crioulo objetivando apenas 
vingar-se daquela força armada nacional. Se a sua intenção era essa, então por 
que continuar anunciando o periódico citado? Que vínculos ele mantinha com 
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a Marinha a ponto de lhe serem enviados números do periódico? Essas são 
questões que trazemos à cena, mesmo conscientes de que não as respondere-
mos. Mas, ainda assim, achamos por bem fazê-las.

O número 3 de A Nova Revista teve sete de suas páginas dedicadas aos 
comentários sobre livros e revistas. Da seção de livros constam: Direito da 
família, de Clóvis Bevilacqua; I Nuovi poeti portughesi, do napolitano Antonio 
Padula; Petites proses, de George Oudinot, com a indicação de ser de Paris; 
A João de Deus, de Joaquim Araujo, indicando ser de Gênova. Na seção de-
dicada às revistas foram citadas e comentadas: A Questão Social, de Santos, 
São Paulo; Club Coritibano, de Curitiba, Paraná; Revista Critica de Historia 
y Literatura, de Madri; mais uma vez a Revista Contemporanea, de Recife, foi 
citada, indicando, com isso, haver uma continuidade no contato entre os dois 
periódicos; Revista dos Lyceos, do Porto; Les Temps Nouveaux, de Paris; Portu-
gal Literário, de Lisboa; Journal des Artistes, de Paris; mais uma vez A Bruxa, 
segundo A Nova Revista, no número 2 “A prosa de Olavo Bilac scintilla no 
texto d’A Bruxa, tornando-a cada vez mais leve. Excusado é dizer que Julião 
Machado faz diabruras na critica dos acontecimentos”; novamente a Revista 
Maritima; O Cenaculo, de Coritiba; La Magazine Internacional, de Paris; Revue 
Encyclopédique Larousse, também de Paris.

Dessas revistas destacamos as portuguesas, a espanhola e as francesas, o que 
parece indicar um conjunto de leituras estrangeiras dos membros de A Nova 
Revista, entre eles Adolfo Caminha. Vários desses periódicos serão novamente 
citados em outros números, o que indicava uma continuidade do contato e 
das leituras. Destacamos também o fato de O Cenáculo ser citado, pois, como 
sabemos, tratava-se de uma das revistas dos simbolistas no Brasil.

Diferentemente do número 3, o número 4 trouxe poucos comentários nas 
suas “Notas Bibliographicas”. Na seção de livros comentou apenas Versos 
de hontem, publicado no Ceará, de autoria de Pedro Moniz, que foi um dos 
membros do Centro Literário, chegando a ser seu secretário. Além desse livro, 
escreveu: Bíblia do amor, de 1895m e “uma novela realista, ‘O estupro’, na 
revista Iracema” (Azevedo, 1976, p.174).  Na resenha do livro de Moniz, o 
crítico foi implacável:

Que lucrou a literatura nacional com a publicação d’este livrinho? Positivamente 
nada, elle é um exemplo da paralysia mental d’esta época, que se recommenda pelo 
diletantismo ocioso e pela soffreguidão de glorias. O autor é, talvez, um rapas de 
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talento, como se usa dizer nas rodas literarias; mas, se isto é verdade, o que não 
duvidamos, que significa este livro? Uma aberração? Uma anemia? E’ o que não 
sabemos responder. Conhecemos de Pedro Moniz alguma coisa melhor que os seus 
versos: a sua prosa. Ora, escrever bôa prosa já é um dom precioso, mais precioso 
que escrever máus versos. Dedique-se á prosa, ao romance, ao conto, á arte sem 
metro e não se arrependerá. Os Versos de hontem, além de defeituosíssimos, não 
têm espontaneidade, nem exprimem algo nuevo. A poesia para ser bôa, há de ser de 
todos os tempos ou não é poesia, e ninguém é poeta por um capricho da vontade. 
Trabalhe Pedro Moniz, dê-nos um livro forte, uma obra menos infantil e mais 
duradoura que os ephemeros Versos de hontem. Julgamol-o capaz de melhores 
producções. (grifo do autor)

Essa crítica nos faz pensar que o resenhista de A Nova Revista era Adolfo 
Caminha. Quem mais conhecia Pedro Moniz? Quem mais escreveria com 
tanta veemência? Quem mais se interessaria por um poeta cearense? Na seção 
de revistas foram citadas e resenhadas: Revista Critica de Historia y Literatura, de 
Madri; Revista Masónica, de Buenos Aires; Revista Marítima Brasileira; Les Temps 
Nouveaux, de Paris, da qual o resenhista destaca o livro L’anarchie et les artistes, de 
Antoine Mornas, a respeito do qual afirmou: 

O autor occupa-se dos artistas novos e debutantes que se reconhecem ignorados 
ou como tal se julgam. Combate a arte pela arte responsabilisando os editores pela 
miseria de alguns escriptores obrigados a pagar, do seu bolso, a impressão de suas 
obras. E’ um artigo de propaganda socialista que merece leitura. 

Nesse mesmo número ainda temos: Revista dos Lyceos, do Porto, Portugal 
e A Bruxa, em seus números de 7 a 10.

Como vemos, os comentários a propósito das revistas estrangeiras continu-
aram, o que indica a continuidade do contato e da sua recepção por parte dos 
membros de A Nova Revista. Esses periódicos funcionavam, então, como uma 
ponte entre o conhecimento produzido na Europa e sua recepção no Brasil. 
A respeito dessa ligação entre o Brasil e a França, destacadamente no que diz 
respeito aos seus autores, livros e a vida intelectual, Clóvis Bevilacqua afirmou 
no seu artigo publicado na própria A Nova Revista: �e as nossas symphatias 
pelos productos intelectuaes francezes são uma obsessão de que não nos 
curam nem as picardias asperas do governo francez, nem o conhecimento de 
expansões literárias, scientificas e filosóficas em outros paises, ainda que mais 
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brilhantes”.23 A Nova Revista procurava balancear essa equação, uma vez que 
colocava em cena não somente periódicos franceses, mas também periódicos 
portugueses, espanhóis e argentino, apontando para uma nova possibilidade 
de diálogo, nova sobretudo no caso do diálogo com a América Latina, repre-
sentada pela Argentina.

As “Notas Bibliographicas” do número 5 de A Nova Revista foram inicia-
das com os comentários do livro Chromos, de B. Lopes. Nesses comentários, 
o resenhista não poupou farpas atiradas em Valentim Magalhães, com quem 
Adolfo Caminha se desentendera por críticas desse ao seu romance Bom-
Crioulo, como já vimos na leitura e análise de seu artigo “Um romance con-
demnado”. Se os louvores a B. Lopes e à segunda edição dos Chromos foram 
inúmeros, inúmeras foram também as críticas à Valentim Magalhães, críticas 
à moda do século XIX ou, mais especificamente, à moda de Sílvio Romero em 
seu Zeverissímações ineptas da crítica, com o uso, por exemplo, de epítetos e 
expressões esdrúxulas: �parasita da literatura nacional�, �emérito abocanhador 
de reputações literárias�, �há-de estourar como a rã da fabula, na impotencia 
de se medir com o verdadeiro talento�.

Ainda desses comentários sobre o livro Chromos, destacamos o que afirmara 
o resenhista a propósito da primeira e segunda edições:

Os Chromos, de B. Lopes, grangearam uma estima fóra de toda a norma, sendo, 
entretanto, um livrinho de poucas paginas, modestamente impresso e trazendo o 
nome de um poeta obscuro. A nova edição [a primeira é de 1881] que agora aparece 
reclamada pelo successo, tem outro valor mais artistico e desperta maior interesse, 
por vir augmentada e ter passado pelo cadinho da revisão escrupulosa do autor; 
é como se fosse outro livro, desde o trabalho typographico até a parte inédita � 
Figuras e Festas intimas, sem excluir alguns sonetilhos novos e o magistral soneto 
de abertura, impresso á tinta encarnada � verdadeiro rubi engastado na primeira 
pagina dos Chromos. (acréscimo nosso)

Vemos por essa citação que o resenhista era interessado nos aspectos ma-
teriais da edição dos livros, destacando os elementos figurativos de cada uma 
das edições dos Chromos. A comparação dos elementos materiais das duas 
edições evidencia esse fato. Tratava-se, portanto, de alguém que em sua análise 
considerava o texto em seu suporte. Aos comentários do livro de B. Lopes 

23  Cf. A Nova Revista,	ano	1,	n.1,	Rio	de	Janeiro.



310 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

seguiram os comentários do livro Vagas, esse também de poemas, de Sabino 
Baptista, que também fora da Padaria Espiritual, onde era conhecido como 
Sátiro Alegrete. Antes das Vagas, teve publicado Flocos, de 1894. Segundo 
Sânzio de Azevedo (1976, p.160), �Foi secretário d’ O Pão, e era casado com a 
poetisa Ana Nogueira Batista. Colaborou largamente na imprensa fortense, 
onde já se destacava mesmo antes da criação da Padaria Espiritual�.

Diferentemente do que fizera com os Chromos, o resenhista de A Nova 
Revista não foi nada favorável com as Vagas, de Sabino Batista: 

Aqui a pena sente-se constrangida. O assumpto é o mesmo � versos, mas versos 
de todos os dias, versos que estamos cansador de lêr em livro e nos jornaes quotidia-
nos, versos que não impressionam e que nos fazem o effeito de versões deturpadas. 
O livro é pequeno: cento e poucas paginas, edição mignone, era natural que tudo 
ou quasi tudo nelle fosse bom; o contrário, porém, é o que se observa: o livrinho é, 
em geral, pobre, de uma pobreza commovente. Um invalido, que nos viesse pedir 
esmola á porta de casa, não commoveria tanto...

Respeitamos os bons sentimentos do poeta. As suas Vagas teem a consistencia 
de floccos que se desmancham a um sopro.

Seguiram-se aos comentários das Vagas, a crítica a Artigos e chronicas, de 
Raul de Azevedo, publicado no Pará. Nesse caso, o resenhista também foi 
implacável. Mas não era somente a literatura de ficção que constava na seção 
de livros das “Notas Bibliographicas”. Nesse citado número 5 da revista há 
também a crítica a três livros, um a respeito da jurisdição eleitoral, intitulado 
Catecismo municipal, de Domingos Jaguaribe, publicado em São Paulo; o 
outro livro é Elementos de finanças, de Amaro Cavalcante. Por último temos 
A Revolução de Cuba.

Na seção de revistas das “Notas Bibliographicas” do número 5 de A Nova 
Revista temos: Review of Reviews, de Londres; Journal des Artistes, de Paris; Les 
Temps Nouveaux, também de Paris; A Arte, do Porto, Portugal; Revista Moderna, 
de Lisboa; O Instituto, de Coimbra; Revista dos Lyceos, do Porto; Revista Critica 
de Historia y Literatura, de Madri; A Bruxa; Revista Azul, de São Paulo. Revista 
da Academia Cearense; La Revista Litteraria, de Buenos Aires, O Cenaculo, de 
Curitiba; A Questão Social, de Santos, São Paulo; Revista Contemporanea, do 
Recife, Pernambuco, A Penna e Iracema, ambas do Ceará.

Vemos pelos títulos citados que os contatos com periódicos nacionais conti-
nuavam e com os estrangeiros aumentavam. O recebimento deles pela revista de 
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Caminha é um exemplo disso. A constância com que os números eram comen-
tados, geralmente seguindo a publicação regular, é um exemplo do diálogo entre 
os periódicos. Não podemos afirmar se A Nova Revista era também enviada 
para aquelas cidades e países de origem dos periódicos citados e resenhados 
nas “Notas Bibliographicas”, o que é muito provável, uma vez que a troca de 
volumes era uma forma, talvez a mais usual, de divulgação. Os comentários 
também são formas de dar notícias aos leitores do que se passava no campo 
literário, suas lutas internas, a relação de outros autores com editores, enfim o 
jogo de forças que conformam esse campo em lugares e tempos diferentes:

Theotonio Freire publica uma noticia literaria do Hydrophobo, de Farias Neves 
Sobrinho. Este rapaz andou, há mezes, nesta capital [Rio de Janeiro] com os origi-
naes do seu romance Morbus, cuja publicação não se realisou por falta de editores, 
e foi obrigado a voltar á provincia inédito, fazendo, naturalmente, pessimo juizo 
da civilisação fluminense. E’, entretanto, um dos melhores talentos do norte. O 
Hydrophobo foi editado em Paris, pela casa Hugo & G, do Recife. Qual a razão 
porque não o expuzeram á venda no Rio de Janeiro?

Assim, A Nova Revista era também o local de registro das tentativas malo-
gradas, do que não deu certo em dado momento, do desejo não realizado. Pu-
blicar nem sempre foi o resultado final ou a entrada definitiva para a República 
das Letras. Podia-se publicar e por isso mesmo ser notícia. Theotonio Freire 
é um exemplo disso que afirmamos. Mas também, ser notícia não franqueava 
ao noticiado a participação no mundo das letras.

No plano nacional, por essas revistas os homens de letras dos Estados do 
Norte podiam dar notícias do que faziam aos seus pares do Sul. Assim como 
os periódicos comerciais, esses periódicos literários também serviam de vitrina 
para os produtos intelectuais dos diversos pontos do país, bem como eram 
vitrinas daquilo que chegava de fora. Por isso, não foram poucas as revistas 
citadas oriundas do Ceará, de Pernambuco e do Pará, mas percebemos clara-
mente um maior número das revistas cearenses, fossem elas revistas científicas 
e literárias, como o foram, por exemplo, a Revista da Academia Cearense e a  
revista Iracema, órgão do já citado Centro Literário.

Foi assim que também se viu novamente citada a revista O Cenáculo, ór-
gão do movimento simbolista curitibano. Fazendo par com o pensamento já 
divulgado pelo artigo “Catecismo socialista”, os comentários sobre a revista 
Questão Social, de Santos, apontam para um possível direcionamento ou sim-
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patia política de A Nova Revista. Mais uma vez tratou-se em suas páginas do 
socialismo, enaltecendo os feitos da Comuna de Paris e o significado do 1º de 
maio para a classe operária.

Pelos títulos até aqui citados, vemos que o repertório de leituras realizadas 
pelos membros de A Nova Revista era o mais diverso. Não podemos afirmar que 
todos os livros e revistas apresentados tenham sido resenhados unicamente por 
Adolfo Caminha; no entanto, há, em alguns casos, elementos que possibilitam 
essa associação. No entanto, esse não é de fato o interesse deste estudo. O que 
nos interessa, nesse caso específico, é apontar para um conjunto de leituras 
que faziam parte das práticas dos membros de A Nova Revista e como esse 
conjunto foi lido e apresentado aos leitores do periódico carioca dirigido por 
Caminha. Como veremos no capítulo sobre Adolfo Caminha leitor, as obras 
que foram lidas por ele só podem ser conhecidas a partir do mapeamento de 
seus livros. O mapeamento até então realizado pode acrescentar títulos à lista 
de livros presentes em sua ficção, o que redimensionaria a sua biblioteca e o 
seu repertório de leituras.

Antes, porém, de concluirmos esta seção, temos ainda alguns números 
de A Nova Revista. Vamos a eles. No número 6, as “Notas Bibliographicas” 
tiveram início com os comentários sobre os livros Esquifes, de Dario Velloso, e 
A derrubada, de B. Cepellos. A seção de livros trouxe em uma nota de rodapé 
a seguinte informação: �Historia Intima � é o titulo de um pequeno romance 
de José Braga, publicado em 1894. Limitamo-nos a registrar o recebimento, 
de conformidade com o nosso programa bibliographico�. No caso do livro 
Esquifes, o resenhista mais uma vez foi severo ao afirmar:

O presente trabalho de Dario Velloso obedece, desde o titulo, ao mot d’ordre 
nephelibata: poucas idéas originaes e muitas palavras vazias. O talento debate-se 
na jaula de ferro do convencionalismo; ouve-se-lhe a palpitação das azas na ancia de 
subir, de galgar a transparencia do ether, de attingir o céo puro, o céo luminoso da 
verdadeira arte; mas falta-lhe a independencia, o querer proprio, e elle só consegue 
chegar a meio caminho, agarrado á barquinha dos adverbios espectaculosos e da 
declamação gogorica. A interjeição e a reticência � eis o recurso salvador, a linha 
recta para o ideal da fórma.

E mais à frente, o resenhista mostrou-se um conhecedor da forma poética 
ao deparar com redundâncias como: �Fluctuando numa IMPONDERABI-
LIDADE INTANGIGEL de Fluido intelligente”, e assim afirmou:
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Onde a beleza e a originalidade? E’ um erro pensar que a fórma em arte é isso � 
alinhar synonimos, interjeições e reticencias. Os maiores prosadores e os maiores 
poetas até hoje conhecidos foram sobrios no estylo e originaes na idéa. Um ad-
jectivo novo, bem empregado, tem sua graça e seduz; mas é preciso que seja bem 
empregado, do contrario o effeito é todo negativo, por mais brilho que a palavra 
ostente isolada. O proprio Verlaine foi um simples no verso e na prosa, ainda que o 
queiram  fazer enygmatico e absurdo. Há muita nevoa nos Esquifes, muita nevoa e 
muito artificio. Não sabemos como justificar taes coisas em um espirito de primeira 
ordem... O futuro nos dirá.

Quanto ao segundo livro – A derrubada –, o resenhista foi menos caustico:

Vinte paginas apenas, contendo a historia, em verso, de uma arvore que resiste 
ao que nos sertões do Brazil se chama a queimada (no norte!) ou a derrubada. Os 
versos em geral são bons e o o poemeto interessante; o autor, se não é artista de 
primeira ordem, mostra que sabe admirar a natureza e descrever com as côres da 
verdade, os seus aspectos. Não encontramos n’A derrubada qualidades excepciona-
es; o livrinho agrada, sobretudo, pelo bucolismo que elle transpira e pela harmonia 
do conjunto. Preferimol-o, no entanto, a muito livro de versos que por ahi passa 
como obra d’arte ou coisa que o valha.

A esses dois livros seguiram-se alguns comentários sobre os documentos 
inéditos a respeito do �levante occorrido na ribeira do Jaguaribe no tempo de 
Manoel Francez e do servidor Mendes Machado�. Trata-se de um episódio 
da história do Ceará. O que nos confirma é o fato de os documentos inéditos 
terem sido reunidos e publicados por Guilherme Studart, mais conhecido na 
historiografia local como o Barão de Studart. A respeito desses inéditos afirmou 
o resenhista:

E’ mais um subsidio para a história do Ceará que tanta dedicação tem merecido 
do autor. Guilherme Studart vem, com este opusculo, augmentar a sua preciosa 
colleção de manuscritos, originaes e cópias sobre aquelle estado, revelando ainda 
uma vez grande amor ao trabalho e raro interesse pelas excavações historicas. O 
objecto do presente volume é a celebre luta entre as duas tradicionaes familias 
que por muito tempo espalharam o terror nos sertões do Ceará � os Montes e os 
Feitosas, no governo de Manoel Francez. Após ligeira synthese dos factos então 
ocorridos, apresenta o auctor uma serie de documentos importantissimos sob o 
ponto de vista historico.
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Terminada a seção dos livros, iniciaram-se os comentários a respeito das 
revistas, que, em sua maioria eram as mesmas do número cinco, a começar 
por A Bruxa, números de 16 a 20; Review of Reviews; Journal des Artistes; Les 
Temps Nouveaux; Revista de Crítica de Historia y Literatura; O Archeologo 
Portuguez; Revista dos Lyceos; Revista Masónica; Revista Maritima Brazileira; 
O Cenaculo; Revista Academica, Club Coritibano; A Questão Social; Revista de 
Educação e Ensino, do Pará; Revista da Comissão Tecnica Militar Consultiva e 
Revista Silva Jardim, do Rio Grande do Sul, a respeito da qual lemos:

Essa revista começou a sua publicação em 1891 no estado do Ceará, reapare-
cendo agora com o mesmo programma da phase inicial, empenhada em cultivar a 
sciencia e a literatura e em defender a Republica. Tratando-se de moços que fazem 
as primeiras armas na politica, visando o puro ideal republicano, não podia ser 
mais bem escolhido o titulo.24

Por essa citação, e pela nota que segue, vemos que os periódicos também 
serviam como manutenção de contatos políticos, independentemente de onde 
estivessem os seus membros: no Ceará ou no Rio Grande do Sul, era preciso 
divulgar as ideias que defendiam e se fazerem mostrar na imprensa da capital 
nacional, vitrina maior de exposição onde todos buscavam ocupar o seu devido 
lugar, fossem em publicações de circulação nacional, fossem em periódicos 
específicos, como era o caso de A Nova Revista.

As “Notas Bibliographicas” dos números 7 e 8 abriram com a seção dos 
livros. Nessa, o resenhista volta a criticar a figura de Valentim Magalhães, como 
leremos a seguir a respeito de Caustico, o livro em questão:

CAUSTICO é um pamphleto de desesseis paginas em verso, contra o ridicu-
larisado autor da Vida de seu Juca, homem bastante conhecido nesta Capital e fóra 
d’ella pela admiravel habilidade com que manipula drogas litterarias. Firma-o Cunha 
Mendes, o jovem estreante dos Poemas da Carne. Muito justa a indignação do poeta 
azorragando o dorso dos “farcistas da arte”, embora isto os torne ainda mais conhe-
cidos por ahi além. Não importa a gloria dos histriões. E’ deixal-os fazer rir o povo, 
comtanto que levem a marca do ferro em brasa, o V. M. estigmatisador . – “Moreno 

 24 Informação	idêntica	nos	deu	o	Barão	de	Studart	(1908,	p.61):	“Scientifico,	litterario	e	critico,	
propriedade	da	associação	do	mesmo	nome.	Impresso	em	O Libertador.	O	primeiro	numero	
sahiu	a	15	de	novembro.	Tendo	desapparecido,	renasceu	em	1896	no	Rio	Grande	do	Sul,	para	
onde	tinham	ido	muitos	dos	seus	redactores,	alumnos	da	Escola	Militar	do	Ceará”.



adolfo CaMInHa 315

imberbe, magro, espingolado, pescoço longo... lymphatico, franzino, mendigo da 
selva... coringa...” Nada d’isto define bem, nada d’isto caracterisa o director de com-
panhia de seguros feito clown de imprensa. A marca indelevel, sim, bota-o p’r’ahi a 
dar saltos mortaes em publico e raso, que é um gosto... (grifo nosso)

Sabemos que A vida de seu Juca é um livro de Valentim Magalhães publicado 
em 1880. A confirmação também de que se tratava de Valentim Magalhães é 
a inscrição das suas iniciais – VM – no corpo do texto. Já aqui, tratamos de 
uma crítica sobre ele. Trata-se de mais um caso de  farpa lançada por Adolfo 
Caminha contra Valentim Magalhães. Destacamos o fato de o resenhista de 
A Nova Revista chamar Valentim Magalhaes de “director de companhia de 
seguros” como também já o fizera Adolfo Caminha em seu artigo “Um livro 
condemnado”, publicado no número 2 de A Nova Revista e que novamente 
trazemos à cena: “Actualmente a critica no Brasil, ou melhor no Rio de Janeiro, 
está entregue ao director de uma Companhia de seguros de vida”.

Nesse caso, temos mais um indício que confirmaria o nome de Adolfo Ca-
minha como sendo o resenhista, talvez não o único, do periódico carioca que 
editou naquele ano de 1896. Assim, a revista também era cenário de ataques 
característicos da crítica do século XIX, que, em muitos casos, deixava os limites 
do texto ou do livro para alcançar a vida particular e privada dos envolvidos, o 
que também não raramente resultava na criação de tipos, personagens esdrúxu-
los e caricaturas nas folhas diárias da imprensa nacional e na própria literatura, 
como já vimos com a personagem Valdevino Manhães do romance Tentação, 
de Adolfo Caminha. Entre uma e outra palavra sobre o texto ou livro, tanto 
na crítica literária como na literatura de ficção, aproveitava-se para disparar 
uma farpa contra os desafetos.

De fato, o citado Cáustico tem como título Cáustico cuidadosamente aplicado 
ao dorso do conhecido Valentim Magalhães, um opúsculo de autoria de Cunha 
Mendes, publicado em 1896 em São Paulo, como é possível constatar no Pano-
rama do movimento simbolista brasileiro, de Andrade Muricy; no Panorama da 
Poesia brasileira de Fernando Góes (1959, v.IV, p.242) e no Dicionário literário 
brasileiro de Raimundo de Menezes (1978, p.433), que informou a respeito 
do seu Poemas da carne: “recebeu desabrida crítica de Valentim Magalhães”. 
Talvez essa forma de revide tenha sido a menos dramática, pois nos idos do 
século XIX os homens de letras no Brasil chegaram a duelar em nome da sua 
honra, como podemos contatar com a citação que segue:
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Alguns debates entre escritores chegaram a ser resolvidos com combates ar-
mados. Olavo Bilac duelou com Pardal Mallet, em 1889, por questões literárias 
e quase se bateu, a espada, com Raul Pompéia. Carlos de Laet foi desafiado ao 
combate por Valentim Magalhães, que enviou Afonso Celso como negociador. 
Laet se comprometeu a esclarecer, em carta pública, suas observações sobre o 
escritor, tendo sido obtido, sem luta, o que este chamou de “desfecho honroso 
para ambas as partes” .

Aos comentários sobre o Cáustico, seguiu-se a resenha das Theses para o 
primeiro Congresso Pedagogico Paraense, que seria instalado em 1o de janeiro 
de 1897. Em seguida, foi a vez de Jerusa, de Collatino Barroso. A análise foi 
feita primeiramente do texto e, em seguida, como era de costume, do autor. 
Vejamos a primeira:

Não discutimos essa questão de escolas; procuramos, porém, em toda a obra 
d’arte o critério, coherencia de idéas, o bom senso artistico, numa fórma limpida e 
communicativa. O atravancamento de imagens, a profusão exagerada de symbolos, 
alguns dos quaes indecifraveis, que se observam em Jerusa e os Anathemas, uma 
coisa logo notamos: a diferença absoluta de linguagem, não porque o autor, que 
tanto zelo infundiu na construção dos Anathemas, parece não ter ligado impor-
tancia á estructura philologica do poema; isto sem falar no francezismo inutil de 
certas palavras como rafinar, flambar, guirlandar..., para não descer á minudencias 
grammaticaes.

A respeito do autor afirmou o resenhista:

Collatino Barroso é um inconstante, um nevrotico em ultimo gráo, incapaz de 
longos esforços na obra d’arte; sente-se a precipitação com que escreve, o delirio 
que o empolga no momento de transmittir as suas sensações, a vertigem de tudo 
dizer numa phrase, e d’ahi as incorreções de linguagem, o abuso da retorica e a 
incoheencia das idéas.

Como vemos, a crítica literária no final do século XIX não deixava de consi-
derar os supostos defeitos dos textos pelo comportamento de seu autor. A busca 
pela coerência de ambos – texto e autor – era mediada pelo comportamento, 
pelo tipo físico, pelas características e até doenças do autor, o que fazia dele 
uma personagem do crítico. Assim, a crítica nunca era somente do texto; ela 
ultrapassava os limites da linguagem, criando uma outra linguagem, cujo alvo 
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era o autor, mas não o autor, e sim um tipo do autor, uma personagem autoral, 
criatura da crítica. Era o que poderíamos chamar de revancha mimética da crí-
tica, uma espécie de efeito colateral da crítica retilínea, definida por caminhos 
e papéis bem delimitados. Além disso, a crítica de um modo geral não via a 
complexidade com que era feita a literatura, exigindo, sempre, coerência em 
uma situação nada coerente. Essa era uma das características da crítica brasileira 
do final do século XIX, buscar a coerência em um território acidentado.

Encerrada a seção dos livros, a seção de periódicos do número 7 e 8 de A 
Nova Revista iniciou-se comentando a Review of Reviews, de Londres; a Revue 
Encyclopédique Larousse, de Paris; Les Temps Nouveaux, também de Paris; 
Revista Critica de Historia y Literatura, de Madri; O Archeologo Portugues, de 
Lisboa; Revista dos Lyceos, do Porto; L’Egito Massonico, de Alexandria, Egito, 
escrita em italiano; La Revista Literaria, Revista Masónica, La Squadra, de 
Buenos Aires; Revista Silva Jardim, do Rio Grande do Sul; O Cenaculo, de 
Curitiba; Revista Azul, de São Paulo; Revista Academica; Sirius; Revista da 
Commissão Technica Militar Consultiva; Revista Maritima Brazileira; Boletim 
do Club Naval; Revista Mensal da Familia Academica; Tribuna Literaria e 
Congresso Academico, do Recife; Revista de Educação e Ensino, do Pará.

O último número de A Nova Revista trouxe também a sua seção “Notas 
Bibliographicas”. Na seção de livros foram comentados: Poemas da carne, de 
Cunha Mendes; Stelos, de Theotonio Freire; Atomos lyricos, de Bento Ernesto 
Júnior; e Contos da minha terra, de Armando Erse. O primeiro autor já foi aqui 
citado pelo seu inusitado Cáustico. Dos Poemas da carne, o resenhista destaca o 
interesse do poeta pela figura da mulher idealizada no modelo feminino grego, 
o que parece não o agradar muito, pois ao final da resenha afirmou:

O objectivo de Cunha Mendes começa e acaba na mulher formosa e sensual. 
Ingenuo, quando nos diz que “a mulher, unicamente a mulher, possue o vinho 
raro que, embriagando-nos, dá o esquecimento aos males e a alegria enganosa ás 
almas desenganadas” – os seus versos são o resultado de um temperamento, de 
uma predisposição normal a que não lhe é dado fugir. Assim como outros teem a 
acuidade do som, da côr, do olphato, elle obedece ao impulso intimo que o prostra 
ante a belleza de um corpo de mulher. O ideal grego ainda não desapareceu: vive 
ainda no espirito de poetas e artistas de hoje.

É preciso estar atento a essa crítica dirigida a Cunha Mendes, sobretudo 
quando nos diz que “a mulher, unicamente a mulher, possue o vinho raro que, 
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embriagando-nos dá o esquecimento dos males e a alegria enganosa ás almas 
desenganadas”. Do que estaria falando o crítico? Se não era somente a mulher, 
quem mais seria? Hipótese ou insinuação à parte, vale lembrar que Adolfo 
Caminha escreveu um dos primeiros livros em língua portuguesa a tratar do 
homoerotismo masculino: Bom-Crioulo. Poderíamos pensar como hipótese não 
somente o homem, o amor entre homens, mas também na arte, na poesia, na 
música e tantos outros valores espirituais; no entanto, parece-nos claro o tom 
erótico da afirmação do crítico.

O tema da mulher continuou a ser objeto de investigação do resenhista 
quando se ocupou do livro Stelos, de Theotonio Freire, a propósito do qual 
afirmou: 

A imaginação do nortista é em geral apaixonada e ardente; d’ahi o enthusias-
mo com que os poetas do norte cantam a mulher e fazem d’ella quasi que o único 
objectivo de seus versos. Deslumbra-os a fórma nua das estatuas e a turgidez dos 
seios virgens espicaça-lhes a concupiscência e a nervorsidade artistica. Theotônio 
Freire é dos que ama a mulher aos contornos dos quadris, na brancura das carnes, 
na pureza das linhas, na subtileza dos gestos e na volupia do olhar.

O resenhista, como lemos, utiliza o conceito de meio, em voga a época, para 
tratar da “influência” do Norte sobre os poetas brasileiros, influência essa que, 
segundo se cria, atuava sobre a imaginação. No interior dessa análise também 
está uma discussão a propósito das diferenças entre Norte e Sul na literatura 
brasileira, diferenças essas que Adolfo Caminha abordou no seu artigo “Norte 
e Sul” ao tratar do livro Missal, de Cruz e Souza. Para finalizar, o resenhista 
conclui a respeito do citado livro: “STELOS é um livro bem feito, mas não é 
obra de artista. Entre ser poeta e ser artista vae grande differença. De poetas o 
mundo está cheio; no entanto, são bem raros os artistas”.

Não menos implacável foi o resenhista ao tratar do livro Atomos lyricos. 
Nesse caso, o resenhista convidou o escritor para dedicar-se à prosa, e não à 
poesia: “Porque não tenta escrever prosa, Bento Ernesto? Por que não ensaia 
noutro genero literario, se é que tem decidida vocação para estas coisas de 
rabiscar papel?”. Depois dessa chamada, o resenhista concluiu: “muito fracas 
as poesias de Bento Ernesto Junior. E olhem que o Brazil já se ufana de ter 
bons poetas”. Para o resenhista, mais feliz foi o português Armando Erse de 
Figueiredo, autor de Contos da minha terra, e concluiu a sua leitura afirmando: 
“Armando Erse tem estylo, espontaneidade e uma compreensão muito nitida 
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da arte de contar. As paginas de Irmandinho, com que abre o livro, são disto 
um bello exemplo”.

Esse foi o último livro analisado e resenhado na seção “Notas Bibliogra-
phicas” de A Nova Revista. Como nos números anteriores, seguiram-se os 
comentários a respeito das revistas. Nesse caso, os títulos citados e resenhados 
foram: A Bruxa, números 21 a 28; La Province Nouvelle, de Auxerre; Journal 
des Artistes, Les Temps Nouveaux, ambas de Paris; O Archeologo Portugues, 
de Lisboa; La Revista Literaria e La Squadra, Revista Masónica, as três de 
Buenos Aires; O Cenaculo, de Curitiba; Revista Azul, de São Paulo. Nesse 
caso, encontramos mais uma crítica a Valentim Magalhães:

Mas, meu Deus! No meio de tudo isso – como pedras falsas em escrinio de ouro 
e brilhante – um conto para crianças, do advogado Valentim Magalhães, em que há 
um verso que diz assim: Foi pr’o céu dizer adeus á gente! E umas impressões de theatro, 
também em verso, que fazem arripiar o cabelo de uma estatua! A Revista Azul no 
proprio meio paulista encontra elementos de vida artistica. Apellar para nomes que 
fazem rir pelo ridiculo que encerram, é negar a existencia de uma geração nova e ad-
miravelmente compenetrada dos seus ideaes. Para museu de mumias basta a Revista 
Brazileira, o grande armazem de sêccos e molhados da nossa literatura.

Seguiram-se as críticas às revistas Sirius; Revista Academica da Faculdade 
de Direito, do Recife; Revista Maritima Brazileira e por último a Revista da 
Commissão Technica Militar Consultiva.

Concluir para ir adiante

A propósito do arrolamento dos títulos de livros e revistas apresentados 
em A Nova Revista, é preciso dizer que ele não seria de todo útil se dele não 
fosse destacado o fato que A Nova Revista como que passava em revista os 
livros e periódicos coetâneos. Além desse fato, é preciso também perceber que 
ao citar títulos nacionais e internacionais, A Nova Revista, e talvez possamos 
dizer Adolfo Caminha, tecia uma rede de relações, o que nos possibilita pensar 
num outro circuito de circulação do seu nome. Se hoje o desconhecido Louis-
Pilate chegou ao Brasil, por que não pensar que o igualmente desconhecido 
Adolfo Caminha tenha chegando à França? O arrolamento de títulos e nomes 
de autores guarda em si uma movimentação dos muitos interesses que une e 
ao seu modo faz dos homens de letras iguais.
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Conhecer e fazer-se conhecer eram os movimentos que estavam no interior 
dessa intrincada rede de títulos e autores. Era preciso estar presente de corpo, 
o que significa ir às recepções, tornar-se público, mas era também preciso ir 
aonde não se podia chegar, daí era preciso fazer presente o nome de autor e os 
títulos de sua obra. Assim, nomear-se era uma necessidade, o que evidencia 
que o nome do autor é muito mais uma possibilidade do que uma marca fixa. 
Se na Gazeta de Notícias, Caminha apresentou-se com C. A, nas páginas de 
A Nova Revista ele não duvidou em se fazer conhecer como editor e como 
crítico, assinando as suas “Chronicas de Arte”, que veremos no capítulo sobre 
o autor-crítico.

Devemos destacar também que os periódicos citados não pertencem so-
mente a grupos de homens de letras, mas a instituições. Assim, a relação se 
estabelecia não somente entre sujeitos, mas também entre sujeitos e instituições, 
sobretudo instituições estatais. Sem dúvida, foi neste último tipo de relação 
que se sustentou muito da literatura nacional, uma vez que o emprego como 
funcionário público atraia muito dos nossos homens de letras como declarou 
Antonio Candido (2007, p.15): “Num país como o Brasil do século XIX, ser 
funcionário público era estar perto dos ‘donos do poder’. Era ser um pouco 
dono do poder, de maneira crescente à medida que se dava a subida na escala 
– tudo de um modo mais distintivo do que hoje”. Vale lembrar que, além de 
homem de letras, Caminha foi, primeiro, militar, portanto um funcionário do 
Estado, em seguida trabalhou como praticante da Tesouraria da Fazenda, em 
Fortaleza, e no Rio de Janeiro trabalhou no Tesouro Nacional.

Assim concluímos este capítulo, em que analisamos a atuação de Adolfo 
Caminha como editor de periódicos, compondo, então, mas uma face do po-
lígrafo. Ainda temos que ir adiante, investigando outras máscaras.


