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FOLHETINS D’AQUÉM E D’ALÉM-MAR: 
A FORMAÇÃO DA CRÔNICA NO BRASIL

Lúcia Granja*

No rodapé dos jornais

Ao longo do século XIX brasileiro, o rodapé dos jornais abri-
gou os romances-folhetim, principalmente traduzidos das páginas 
dos jornais franceses. “Por que o sucesso [do romance-folhetim] 
em longínquas plagas, onde não existe ainda a cidade grande, de 
uma fórmula tão ligada a certo momento social francês, europeu?”, 
perguntou-se anteriormente Marlyse Meyer (1996, p.33).  E o tes-
temunho de José de Alencar (1990, p.29), em Como e porque sou 
romancista, ajudou-nos a compreender que, nos serões familiares, 
mesmo antes da chegada do folhetim, se fazia uma “leitura contínua 
e repetida de novelas e romances”, mesmo se o “repertório romântico 
[...] compunha-se de uma dúzia de obras, entre as quais primavam 
Amanda e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e outras de que já 
não me recordo”. Dessa forma, na França, mas também no Brasil, 
a fórmula inventada por Émile de Girardin para La Presse, com o 
objetivo de expandir comercialmente o jornal, teve sucesso, pois 
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“já respondia a hábitos adquiridos de leitura ou audição de ficção” 
(Meyer, 1996, p.24). E se no Brasil o folhetim “pegou” tão bem foi 
porque encontrou terreno favorável: às leituras tradicionais, tinham 
sucedido as “galantes novelas todas traduzidas do francês” (ibidem, 
p.34). A partir daí, sabendo que também a crônica se estruturou no 
rodapé dos jornais, como passamos de uma a outra forma textual? 

Essa é, justamente, a longa história com a qual este texto pretende 
colaborar. Hoje em dia, a crônica é muitas vezes considerada um 
“gênero menor”, que acontece na fronteira da literatura e da ficção, 
escrita em estilo “ao rés-do-chão” (Candido, 1993, p 23-9), intimista, 
impressionista, familiar, quase coloquial. Como bem sintetizou John 
Gledson (2006, p.14), a crônica 

[...] fica nas fronteiras da literatura propriamente dita; e sente-se [...] 
algo das tensões e das limitações que a cercam, sobretudo numa certa 
tendência a fazer com que ela seja o mais respeitável e séria possível. 
Fica perto de gêneros mais prestigiosos (conto, poema etc.), e quer 
libertar-se, ao que parece, das suas suspeitas origens jornalísticas e 
tornar-se algo mais que “essa publicação efêmera que se compra num 
dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou 
forrar o chão da cozinha, nas palavras de Antonio Candido”. 

Pensando no que foi dito sobre a crônica por esses dois respei-
táveis estudiosos da literatura brasileira, procuramos continuar a 
desenvolver a discussão sobre essa forma textual, com base em uma 
outra perspectiva, a das “transferências culturais” (Espagne, 1999), 
e em relação a um outro tipo de texto também publicado no espaço 
dos rodapés dos jornais, o feuilleton-varietés (folhetim-variedades).

 Nossa primeira constatação é bastante simples, mas, ao mesmo 
tempo, complicada de explicar: aquilo que definimos como “folhe-
tim-variedades” no Brasil parece-nos ter sido uma rubrica jornalís-
tica mais ampla que as “variedades”/“varietés” francesas. Ou seja, 
é necessário que compreendamos os processos de modificação pelos 
quais passaram as rubricas nos jornais brasileiros mais importantes 
da época. Essa última questão, necessariamente, coloca em evidência 
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uma outra: a da elasticidade das formas literárias que foram criadas 
no e para o espaço da imprensa periódica em geral, no XIX.  De 
acordo com Marie-Eve Thérenty e Alan Vaillant (2001, p.10), “a 
importância do jornal para a literatura está ligada a [...] três caracte-
rísticas essenciais: o jornal é periódico, midiático e coletivo”.1 Como 
já mencionado, a elasticidade na forma dos textos está amplamente 
vinculada a essa ideia dos dois críticos franceses e a, pelo menos, três 
critérios de extensão e adaptação: tempo (histórico e cronológico), 
espaço interior do jornal – no qual as rubricas estão em constante 
troca e integração – e  espaço externo do jornal  – onde acontecem os 
jogos de interação entre as rubricas e o espaço público.2 Neste texto, 
pensaremos principalmente em termos desses dois últimos pontos.

A aurora da imprensa cotidiana no Brasil

Em relação à imprensa brasileira do século XIX em geral, relem-
bramos aqui, rapidamente, alguns fatos.3 Ainda que tenham vigorado 
a proibição total da imprensa/impressão e a censura à circulação de 
edições durante todo o período colonial, é fundamental constatar 
que a instalação da imprensa quotidiana no Brasil, depois da trans-
ferência da família real e da corte portuguesa para sua ex-colônia, 
não aconteceu em meio a um vazio cultural completo. Podemos 

 1 “l’importance du journal pour la littérature tient [...] à ses trois caractéristiques 
essentielles: le journal est périodique, médiatique et collectif .» 

 2 Tomamos aqui a definição de Jürgen Habermas (2008, p.29), para quem o 
espaço público designa principalmente a “sphère des personnes privées rassemblées 
en un public”. Ele nasce de um público de leitores para quem, graças a seus 
novos hábitos de leitura e recepção das novas publicações, cria-se uma rede 
de comunicação pública baseada no uso da razão e do julgamento, no seio da 
esfera privada. A esfera pública burguesa e a opinião pública compreendem 
então um círculo privado de pessoas, o qual “en tant que public, entretiennent 
des relations entre elles et promeuvent des échanges au sein de cette même sphère” 
(ibidem, p.39). 

 3 Para mais informações sobre o assunto, ver Sodré (1967) e Martins & Luca 
(2008).
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citar como exemplo os padres jesuítas, os quais formaram ateliês de 
impressão em suas missões, textos de natureza política para circular 
ideias, entre outros fatores.4

Um dos principais jornais da aurora da imprensa brasileira, o qual 
sobrevive ainda em nossos dias, foi o Jornal do Commercio, criado em 
janeiro de 1827 pelo ex-livreiro Pierre Plancher, um francês exilado 
no Brasil. O Jornal tornou-se um periódico de grande importância, 
além de uma espécie de voz oficial durante todo o império (1822-
1889). Ele estava tão alinhado aos acontecimentos da imprensa fran-
cesa que traduziu e publicou, a partir de 31 de outubro de 1838, Le 
capitaine Paul, de Alexandre Dumas, ou seja, apenas alguns meses 
depois da publicação do folhetim no jornal francês Le Siècle (Meyer, 
1996, p.282). Assim, O Jornal do Commercio abrigou alguns dos 
grandes títulos de folhetins franceses da época, como os Mystères 
de Paris, no início dos anos 1840. Também ali, entre 1846-1847, o 
comediógrafo brasileiro Martins Pena, grande conhecedor de música 
e da arte da encenação, escreveu uma série exclusivamente sobre o 
teatro lírico, “A semana lírica”. É preciso dizer que um folhetim que 
comportava tamanha especialização era algo singular na primeira me-
tade do século XIX brasileiro, justamente porque as temporadas dos 
teatros, quaisquer que fossem, não eram suficientemente variadas 
para justificar a publicação de dois ou três folhetins semanais sobre 
os espetáculos, e nem regulares o suficiente para que o periódico 
pudesse contar certeiramente com uma “coluna fixa” de crítica tea-
tral no espaço em questão. Em todo caso, as temporadas dos anos 
1846-1847 ofereceram rico material para Martins Pena, e o Jornal do 
Commercio o absorveu. Por fim, o Jornal foi o primeiro periódico a 
fixar a rubrica “crônica”, chamada “A semana”, no rodapé da página, 
a partir de 1852. Para constituir essa crônica da semana, Francisco 
Otaviano retomava, em seus textos, o debate político do momento, 
como quase todos os cronistas brasileiros que, na época, o sucederam 
viriam a fazer. Assim, podemos arriscar a afirmação de que a “crôni-
ca”  segue ainda em nossos dias o debate político, no sentido largo do 

 4 Para mais informações sobre o assunto, ver Morel (2008).
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termo, apesar das transformações pelas quais passou a rubrica, uma 
vez que quase todos os nossos escritores, desde o século XIX até os 
nossos dias, passaram um dia pela “escrita obrigatória da crônica”, 
e que ela guarda em si uma espécie de “dever” em relação à política. 

Um jornalista sozinho não faz a primavera 
da imprensa

Machado de Assis, que mudou todos os paradigmas da literatura 
produzida no Brasil até o século XIX, escreveu vários tipos de texto 
para jornais e revistas entre 1859 e 1897. Ele criou, e publicou-a 
quase toda na imprensa, uma nova prosa de ficção, que fez, a partir 
de 1880, uma verdadeira revolução na literatura brasileira e em sua 
relação com a “importação” de modelos europeus, principalmente 
franceses, como começamos a demonstrar.5 Esse escritor é evocado 
neste texto porque ele começou a colaborar para os jornais quando era 
ainda muito jovem e continuou a fazê-lo durante os quase cinquenta 
anos que se seguiram, entre 1859 e 1897. Ele seria, assim, uma espé-
cie de escritor-jornalista por excelência no século XIX. Pensando na 
questão da autorrepresentação do “gênero” crônica, observaremos a 
seguir como o escritor-jornalista se refere aos seus textos no espaço 
desses seus escritos. Citamos a seguir um texto, a respeito do folhe-
tim/folhetinista, que a esta altura já é bastante conhecido, mas do 
qual podemos ainda extrair algumas informações:

O folhetim, disse eu em outra parte, e debaixo de outro pseudô-
nimo, o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por conseqüência 
do jornalista. Esta íntima afinidade é que desenha as saliências 
fisionômicas na moderna criação. 

O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso 
e singular do sério, consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, 

 5 Pedimos licença para mencionar aqui o primeiro artigo que escrevemos sobre 
o assunto: Granja (2009).
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arredados como pólos, heterogêneos como água e fogo, casam-se 
perfeitamente na organização do novo animal.

Efeito estranho é este, assim produzido pela afinidade assinalada 
entre o jornalista e folhetinista.  Daquele cai sobre este a luz séria e 
vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que toca ao 
devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo; 
o capital próprio.

O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera 
vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre 
todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas.  Todo o 
mundo lhe pertence, até mesmo a política [...].  (Machado de Assis, 
“O folhetinista”, O Espelho, 30.10.1859)6

Essas “Aquarelas” que Machado de Assis escrevia para a revista 
O Espelho assemelhavam-se a alguns dos portraits publicados pela 
imprensa francesa, quadros que representavam as “espécies” da 
sociedade (o comensal, o funcionário público aposentado, o folheti-
nista etc.), todos pintados com tintas fortes. Ou, ainda, nas palavras 
de João Roberto Faria, nesses textos, “Machado é o observador da 
vida social que busca apresentar as características de certos tipos que 
deslustram a sociedade em que vivem” (Assis, 2009, p.13).

No trecho citado, descreve-se o folhetinista como uma declinação 
do jornalista e, em consequência, do jornal. Com base na definição 
dessa nova “costela de Adão”, faz-se uma distinção entre jornalista 
e folhetinista, como se o primeiro não tivesse intersecção com o se-
gundo, e, no limite, isso também não se passasse no sentido inverso: 
o jornalista é descrito como uma figura séria, que reflete, observa e 
evoca a densidade analítica; ao mesmo tempo, do folhetinista, um 
“animal da sociedade”, mais popular do que aquele que lhe deu 
origem, põe-se em evidência sua natureza leviana e contraditória. 

 6 Existe uma boa e recente edição dos textos em prosa que Machado de Assis 
escreveu para O Espelho, organizada por João Roberto Faria e publicada pela 
Editora da Unicamp em 2009. Há ainda uma edição fac-similada da revista O 
Espelho, publicada pela Biblioteca Nacional em 2008.
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Ele se comporta como um colibri agitado, que suga todas as seivas, 
mesmo aquela da política, de onde “o parto curioso e singular do sério, 
consorciado com o frívolo”. 

Como já observamos, no Brasil, a política constituiu-se desde 
Francisco Otaviano como um dos assuntos mais presentes e im-
portantes do “folhetim-variedades”. Dessa forma, o folhetinista nos 
remete à crônica, à forma como a rubrica se constituiu na França, 
onde ela apresenta características algo distintas daquelas que se 
desenvolveram aos poucos no Brasil, sobretudo em relação à forma 
como a política ali se apresentava e era discutida, à pouca intromissão 
do narrador e a respeito do  “contrato ficcional” da crônica, que ex-
clui a invenção. De acordo com Thérenty & Vaillant (2001, p.68-9), 
em 1836, “o ano I da era midiática”, a crônica apresenta-se como 
uma lista heteróclita de acontecimentos e guarda um respeito total 
ao contrato referencial; ela faz um repertório dos fatos da véspera e 
segue uma hierarquia de assuntos. No caso da política, a hierarquia 
era nobiliária, o dia do rei, da família real, da corte e, só então, o da 
cidade. Por fim, os comentários dos cronistas d’além-mar descolam-
se pouco da notícia e não são digressivos. Se a política estava tão 
presente no texto francês, ainda que a crônica fosse mista entre esse 
domínio da vida pública e as variedades, isso quer dizer que, no 
Brasil, nem a divisão entre jornalista e folhetinista que estrutura o 
texto machadiano se justifica bem, nem a restrição “até mesmo à 
política”. Observa-se ainda que, em relação ao jornalismo francês, 
a censura à imprensa brasileira durante o segundo império não foi 
tão grande, nem teve regras muito definidas. O folhetinista fala de 
tudo, da forma como ele escolhe fazê-lo, sem esperar uma punição 
certa. Ensaiando uma conclusão parcial, podemos imaginar que uma 
das consequências da restrição “até mesmo a política” seria enfatizar 
ironicamente a gravidade excessiva do assunto do folhetim. Se essa 
compreensão do texto machadiano estiver correta, estamos aqui 
diante de uma nova proposta para o folhetim-variedades no Brasil, 
em relação à “matriz” (crônica) francesa. A política, que faz parte do 
mundo das coisas sérias e graves, passa a ser apenas uma das seivas 
experimentadas pelo folhetinista, e ambos, folhetim e política no 
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folhetim, precisam amaneirar-se. É difícil imaginar que a crônica 
política da Revue des Deux Mondes, por exemplo, tivesse podido 
constituir-se dessa mesma maneira. Ao sul do Equador, foi preciso 
refletir diferentemente a respeito da natureza do espaço do rodapé 
e da rubrica chronique, e ali se foi criando, a nosso modo, a “crônica 
de variedades”.

Na França, como argumenta Marie-Eve Thérenty (2007, p.82), 
a rubrica da maior parte dos jornais, longe de ser

[...] uma estrutura que engessa a atualidade, permite, ao contrário, 
um conhecimento do mundo de uma maneira leve. Trata-se de um 
sistema bem flexível que permite e justifica a circulação de textos e 
que, de certa forma, existe para ser rompido em resposta à atualidade 
(tradução nossa)7

No Brasil, esse sistema flexível parece ter sido, no que tange às 
rubricas, ainda menos rígido que na França, onde, como lemos na 
citação, o sistema já permitia grandes trocas. Em consequência, a 
circulação entre os textos de cada um dos periódicos tornava-se ainda 
mais fácil, uma vez que, justamente, relacionando-se a sociabilidades 
menos variadas que na Europa,8 os jornais tinham uma escrita mais 
restrita.9

 7 “une structure qui fige l’actuallité, permet au contraire de rendre compte du monde 
avec souplesse. Il s’agit d’un système très flexible qui permet et justifie la circulation 
des textes et qui n’existe en quelque sorte que pour être mieux brisé en réponse à 
l’actualité [...].» 

 8 A ideia de que as sociabilidades seriam menos variadas no Brasil toma como 
referência a definição de “mondaneidade da imprensa”, desenvolvida por 
Guillaume Pinson (2009). O autor demonstra que existe uma relação possível 
entre cultura midiática (que nos conduz à ideia de amplas mediações anônimas) 
e sociabilidade (que tomamos como forma concreta de trocas sociais entre os 
indivíduos).

 9 Referimo-nos aqui a uma ideia que se tornou clara para nós a partir do estudo 
da obra cronística de Machado de Assis, mas que Marie-Eve Thérenty (2007, 
p.78) também já havia generalizado para os jornais franceses do XIX: “Le journal 
invente [...] un système complexe [...] d’ordonnancemment du monde  avec une 
typologie qui porte autant sur le monde que sur l’écriture qui dit le monde”. 
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Dessa forma, no Brasil, teria havido uma “contaminação” das 
“variedades” pelo espaço do “alto da página” (onde estavam as no-
tícias), além de o comentário sobre a política ter se tornado mais leve 
pelo trabalho do folhetinista. Mas, continuando a pensar no processo 
de transferência do folhetim nos jornais, teríamos tido também uma 
“contaminação” entre as rubricas “crônicas” e “variedades”, como 
pretendemos ainda demonstrar neste texto. 

Tomando Machado de Assis como um modelo geral de nossos 
escritores-jornalistas de meados do século XIX, conforme analisamos 
em sua obra de cronista/folhetinista, o espaço semanal do rodapé da 
página assinado, contrariamente à crônica francesa, carregou-se de 
elaboração literária, e ali observamos uma utilização livre da retórica, 
da ironia, das citações da tradição literária e cultural, da paródia, da 
inserção de pequenos intervalos de ficção entre os comentários,  da 
autorreferenciação, entre outros. Como exemplos, apresentaremos 
a seguir duas pequenas reflexões do narrador-cronista machadiano, 
ambas de natureza similar a outras tantas que aparecem frequente-
mente nesses folhetins-variedades.

 Primeiramente, o narrador-cronista nos fala com muita ironia de 
um “milagre”. O senhor deputado Lopes Neto fizera na Assembleia 
Nacional, diante de uma plateia de 500 pessoas, uma espécie de de-
fesa da presença francesa no México e do golpe que levara ao poder, 
em 1863, o imperador Ferdinand Maximilien. O narrador sinaliza: 
«E desde já declaro que o tom de gracejo com que me exprimo resulta 
da natureza do folhetim e da natureza do milagre [...]» (Machado de 
Assis, “Ao acaso”, Diário do Rio de Janeiro, 20.6.1864).

Nesse texto, faz-se, na realidade, uma associação entre o tom da 
prosa adotado no folhetim-variedades/crônica (uma das caracte-
rísticas da “natureza” do folhetim) e o olhar do narrador-cronista 
sobre a vida política quotidiana carioca. Essa ironia fica explicitada 
pela palavra “milagre”, usada para definir o discurso desastroso do 
deputado diante de centenas de ouvintes. 

Em seguida, lemos um trecho em que o narrador-cronista nos 
diz, em seu texto de variedades, que a sua boa organização seria a 
seguinte: 
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Devia começar hoje por uma lauda fúnebre. Inverti a ordem e 
guardei-a para o fim. O que me embaraçava sobretudo era a tran-
sição do triste para o ameno [...] no folhetim é um erro entristecer 
os leitores para depois falar-lhes em assuntos amenos ou festivos. 
(Machado de Assis, “Ao Acaso”, Diário do Rio de Janeiro, 17.7.1864) 

Lembrando a crônica-política francesa, onde havia uma hierar-
quia convencional dos assuntos, existe, nessa reflexão sobre a ordem 
dos comentários do narrador-cronista, um olhar arbitrário que nos 
propõe reflexões no que concerne à autorrepresentação. Por que seria 
um erro entristecer primeiramente os leitores para em seguida lhes 
falar sobre amenidades? Podemos pensar em duas hipóteses para 
continuar esse raciocínio: ou o folhetinista está se referindo, no caso 
dos “erros” e “acertos” na ordem dos assuntos, primordialmente, ao 
entretenimento do leitor (e nesse caso ele guardaria a notícia triste 
para o fim, quando poderia falar meio atropeladamente do assunto, 
em função do número de caracteres que se esgotava em seu texto de 
tamanho predeterminado); ou estamos diante de um narrador que 
se autorrepresenta claramente como organizador do discurso, o que, 
nesse caso, nos mostra que a ordem dos assuntos importa pouco, 
desde que ele esconda com a manobra retórica do comentário au-
torremissivo, aquilo que lhe causa uma real dificuldade: a transição 
entre dois assuntos díspares. Aqui uma pequena digressão: sempre é 
bom lembrar que o segundo caminho é o que nos conduzirá à prosa 
machadiana de alguns anos mais tarde.

Acrescentamos a esta análise um segundo exemplo do “caso” 
brasileiro. Acreditamos que Machado de Assis tenha sido o nosso 
primeiro escritor-jornalista a exprimir-se diretamente a respeito da 
mistura entre política e variedades no rodapé dos jornais, mas, antes 
disso, ele foi precedido por outros folhetinistas, entre eles José de 
Alencar, esse escritor tão importante para a literatura brasileira, que 
experimentou a fórmula do romance-folhetim no rodapé da folha po-
lítica com sucesso (Cinco minutos, A viuvinha e O Guarani) e escreveu 
folhetins-variedades, mas que, ao contrário de Machado, continuou a 
desenvolver sua obra literária longe dos periódicos, a partir dos anos 
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1860. Também citando outro texto bastante conhecido de Alencar, 
veremos que o escritor já compreendera muito bem que faria uma 
grande diferença desenvolver a parte literária desse “bicho de sete 
cabeças”, o folhetim-variedades ou a crônica:

Entretanto a mim não me sucedeu o mesmo. Tinha-me diverti-
do, é verdade; mas aquele domingo cheio, que estreava a semana de 
uma maneira tão brilhante, fazia-me pressentir uma tal fecundidade 
de acontecimentos, que me inquietava seriamente. Já via surgir 
de repente uma série interminável de bailes e saraus, um catálogo 
enorme de revoluções e uma cópia de notícias capaz de produzir 
dois suplementos de qualquer jornal no mesmo dia. E eu, metido no 
meio de tudo isto, com uma pena, uma pouca de tinta e uma folha 
de papel, essa tripeça do gênero feminino, com a qual trabalham 
alguns escritores modernos, à moda do sapateiro remendão dos 
tempos de outrora.

É uma felicidade que não me tenha ainda dado ao trabalho de sa-
ber quem foi o inventor deste monstro de Horácio, deste novo Proteu, 
que chamam – folhetim; senão aproveitaria alguns momentos em que 
estivesse de candeias às avessas, e escrever-lhe-ia uma biografia, que, 
com as anotações de certos críticos que eu conheço, havia de fazer o 
tal sujeito ter um inferno no purgatório onde necessariamente deve 
estar o inventor de tão desastrada idéia.

Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a passar 
do gracejo ao assunto sério, do riso e do prazer às misérias e às chagas 
da sociedade; e isto com a mesma graça e a mesma nonchalance com 
que uma senhora volta às páginas douradas do seu álbum, com toda 
a finura e delicadeza com que uma mocinha loureira dá sota e basto 
a três dúzias de adoradores! Fazerem do escritor uma espécie de 
colibri a esvoaçar em ziguezague, e a sugar, como o mel das flores, a 
graça, o sal e o espírito que deve necessariamente descobrir no fato 
o mais comezinho!

Ainda isto não é tudo. Depois que o mísero folhetinista por força 
de vontade conseguiu atingir a este último esforço da volubilidade, 
quando à custa de magia e de encanto fez que a pena se lembrasse 
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dos tempos em que voava, deixa finalmente o pensamento lançar-se 
sobre o papel, livre como o espaço. Cuida que é uma borboleta que 
quebrou a crisálida para ostentar o brilho fascinador de suas cores; 
mas engana-se: é apenas uma formiga que criou asas para perder-se.

De um lado um crítico, aliás de boa-fé, é de opinião que o folhe-
tinista inventou em vez de contar, o que por conseguinte excedeu 
os limites da crônica. Outro afirma que plagiou, e prova imedia-
tamente que tal autor, se não disse a mesma coisa, teve intenção 
de dizer, porque, enfim nihil sub sole novum. Se se trata de coisa 
séria, a amável leitora amarrota o jornal, e atira-o de lado com um 
momozinho displicente a que é impossível resistir.  (José de Alen-
car, publicado originalmente em “Ao correr da pena”, no Correio 
Mercantil, 24.9.1854).10 

Pedimos desculpas ao leitor pela longa citação, mas a riqueza 
de informações que ela traz nos era necessária. Vemos que estamos 
diante de um “Homem de Letras” do século XIX, que tem a missão 
de redigir um novo texto para um jornal, “inaugurando práticas de 
publicação novas” (Thérenty, 2007, p.16). Mais uma vez, obser-
vamos a utilização da metalinguuagem no folhetim, onde o colibri 
folhetinista faz o seu “pensamento lançar-se sobre o papel, livre 
como o espaço”. Livre é o pensamento, livre é o espaço que o papel 
ocupará, o que nos remete à ideia de que a “natureza” do folhetim 
está em constante construção. Já a monstruosidade do folhetim, “esse 
novo Proteu”, no texto de José de Alencar, está ligada à diversidade 
de assuntos que o escritor deve abordar em sua “revista da semana”, 
assim como à forma de transição entre eles e à natureza do assunto 
(do entretenimento ao sério, dos prazeres às misérias sociais). Nesse 
trecho, tanto a passagem entre assuntos, quanto os assuntos em si, 
são problemas do folhetim: “os bailes, as festas, um catálogo enorme 
de revoluções e uma cópia de notícias capaz de produzir dois suple-
mentos de qualquer jornal no mesmo dia”. No entanto, aquilo que 

 10 Existe uma excelente edição desses textos de Alencar, preparada e publicada 
em 2004 por João Roberto Faria (cf. Alencar, 2004). 
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preocupa o folhetinista em 1854 é a variedade, e não a natureza de um 
assunto em específico, a política, por exemplo. Para ele, bailes, noites 
de festas e revoluções ocorridas na semana estão em equilíbrio como 
assuntos da crônica de variedades, assim como o estão as observações 
do escritor, o qual faz, ainda, da expressão de seus próprios pensa-
mentos e julgamentos, o conteúdo de seu escrito. Voltando à metáfora 
de Proteu, o folhetim, que é nomeado indiferentemente também 
de “crônica” no trecho apresentado, exige do escritor a invenção de 
seu texto e, ao mesmo tempo, a invenção da rubrica em que o escrito 
deve caber, assim como de seu gênero e tom. A medida do talento do 
escritor-jornalista quem dá é o público, representado aqui pela ima-
gem da leitora que amarrota, enfadada, o jornal, em oposição (ima-
ginária a partir da crônica) àquela que estará interessada no escrito.  
Portanto, uma terceira dificuldade apresentada pelo “novo Proteu” 
assentar-se-ia na preocupação com o público leitor que consumia os 
textos da imprensa e a quem era preciso “agradar”. Alencar fala do 
espaço do folhetim como um espaço de entretenimento obrigatório 
e seu objetivo seria o de construir um texto interessante e divertido, 
mas com os meios que ele sempre tivera (pena, papel e tinta, tríade 
que ele associa ao gênero feminino), tudo isso à moda do “sapateiro 
remendão”. A menção desse ofício remete o processo de escrita da 
crônica a uma espécie de improvisação, de bricolagem, de artesana-
to pouco refinado, o que nos conduz, mais uma vez, à ideia de um 
texto em construção. Fica claro que o escritor-jornalista tem uma 
tarefa pesada, e a evocação do “sapateiro remendão de outrora” nos 
remete, por oposição, até mesmo à ideia da littérature industrielle de 
Sainte-Beuve, desenvolvida no seu texto bastante conhecido e citado 
de 1º de setembro de 1839, publicado na Revue des Deux Mondes. 
Quarta ideia importante: Alencar nos apresenta uma associação da 
imagem do folhetinista a de animais. Primeiramente, um animal 
gracioso, rápido e inventivo, mas, logo, se passa à degradação dessa 
associação à medida que, de pássaro, o narrador-cronista passa a 
falar de insetos, e, nesse gênero, de borboleta (que é a imagem que o 
folhetinista tem de si) chega à formiga com asas (que seria a imagem 
real do que é esse escritor).  
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Essas comparações nos enviam longe, ao primeiro folhetim de 
La Presse, escrito em 1º de julho de 1836, no qual Frédéric Soulié 
compara o folhetim – e não o folhetinista – a uma borboleta. Depois 
dos dois primeiros parágrafos, a respeito do que se teria passado caso 
o folhetim existisse desde a Antiguidade, ele nos diz:  

Mas foi-se o tempo dessas belas transfigurações alegóricas: e se 
eu precisasse representar o Folhetim de uma maneira palpável, o 
que eu ousaria propor aos meus leitores, seria fazer a figuração do 
Folhetim [sic] como uma grande borboleta. Às costas de uma pena 
que simula o seu corpo, prendei, à guisa de asas, duas longas tiras 
de papel que os senhores leem e eis que encontramos assim nossa 
borboleta. (Frédéric Soulier, La Presse, 1.7.1836, tradução nossa)11

A imagem de uma borboleta composta pela pena que escreve o 
folhetim, à qual se colam duas tiras de papel que são o próprio fo-
lhetim, ou uma pena voadora que opera uma “varredura” dos fatos 
da semana, não é exatamente a mesma do animal que sobrevoa todos 
os assuntos de uma semana, a fim de “sugar seivas” para escrever 
seu texto. De toda forma, podemos pensar que as duas borboletas 
(metáfora que o folhetinista brasileiro exagera ao se representar como 
um colibri e diminui ao se referenciar como uma formiga com asas) 
recolhem e definem em seus sobrevoos, cada qual a seu modo, os 
assuntos que compõem a escrita do rodapé da página dos jornais. Em 
termos de figuração do folhetim/folhetinsita, provavelmente, o que 
se tenha passado foi que, a partir de 1º de julho de 1836, primeiro dia 
de publicação do folhetim de La Presse, as imagens do criador e de 
sua criação ligadas à metáfora da borboleta se tenham reproduzido 
até “pousar no caule” do folhetim sul-americano quase vinte anos 

 11 “Mais le temps est passé de ces belles transfigurations allégoriques: et s’il me fallait 
réprésenter le Feuilleton sous une forme palpable, tout ce que j’oserais me permettre 
de proposer à mes lecteurs, ce serait de se figurer le Feuilleton sous l’aspect d’un 
vaste papillon. Au dos d’une plume qui simule le corps, attachez, en guise d’ailes, 
les deux longues bandes de papier que vous lisez, et voilà notre papillon tout trouvé.» 
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mais tarde.  No Brasil, a partir de Alencar, e como podemos ver pelo 
texto de Machado, a imagem repetia-se em 1854 e 1859. 

Essas metáforas podem servir de exemplo, quando se pensa na 
definição do “gênero” crônica, para a tensão entre a narrativa e a 
invenção como natureza e limite da prosa do folhetim: quanto mais 
o folhetinista inventa/borboleteia e se afrouxa o compromisso com a 
referencialidade, mais ultrapassa as fronteiras da crônica, que eram, 
na versão francesa, próximas ao “relato”; o folhetim-variedades 
brasileiro tomava o itinerário da invenção. Esse segundo caminho, 
escolheram-no, ao que tudo indica, Alencar, Machado e praticamen-
te todos os nossos outros escritores-cronistas. 

Rubricas daqui e de além-mar

Nos jornais do século XIX francês, como vimos, ao menos até 
a aparição do Petit Journal, de Moïse Millaud (1863), a crônica 
desenvolveu-se como um artigo que apresentava a seus leitores um 
relato, na maioria das vezes, ligado à política, em que os assuntos 
eram dados de forma hierárquica e o narrador assumia uma postura 
pouco intrusiva. 

Pensaremos, a partir de agora, na relação entre crônica e romance-
folhetim. Como já mencionamos, o Jornal do Commercio funcionou 
como uma espécie de “diário oficial” durante uma boa parte do 
período imperial brasileiro. Assim, ele recebia dinheiro do império, 
o que quer dizer que não sobrevivia apenas de assinaturas. Havia 
forçosamente uma priorização do noticiário político e comercial, e o 
folhetim seguia, antes de tudo, esse ritmo. 

Publicando os romances-folhetins franceses em tradução, o Jornal 
adotou, portanto, uma dinâmica própria de utilização do rodapé, e 
a ideia que apresentamos agora é a de que essa utilização espacial 
da página (pela qual escolhemos começar nossa análise, em vista 
da subvenção mencionada e duração do Jornal) tem também muito 
a dizer sobre as características textuais que a crônica acabou assu-
mindo por aqui. 
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 No jornal francês, os romances-folhetim ocupavam, em geral, 
dois bas de page/rodapé; aqui no Brasil, o aumento e a diminuição 
do número de linhas dos rodapés12 ou a publicação dos capítulos 
do romance em apenas um rodapé apontam para modificações nos 
cortes da narrativa e, consequentemente, nos efeitos previstos para a 
leitura. Ainda por razões editoriais e tipográficas, ou de acordo com 
a quantidade de informação política e comercial que o jornal preci-
sasse veicular, principalmente aquelas vindas da parte do governo 
(as transcrições dos debates das câmaras, decretos e toda sorte de 
papéis oficiais), espremia-se ou alargava-se o espaço reservado ao 
folhetim no Jornal do Commercio. Com certeza, esse “efeito elásti-
co” incidindo sobre os romances quando de sua transferência para 
o jornal brasileiro operava modificações na obra literária e em sua 
recepção, como veremos.

Um exemplo vem justamente dessa organização muito variável 
do romance-folhetim. Em algumas ocasiões, aconteceu de ele se 
seguir ao folhetim-variedades, como acompanhamos pela Figura 1.

 12 Sobre a distribuição dos capítulos do romance-folhetim no espaço disponível 
para eles, gostaríamos de observar que a variação de tamanho nos diferentes dias 
é imensa. No que tange à distribuição dos capítulos, em geral, ele se assemelha 
à forma como procedem os jornais franceses: ou se publica um capítulo que 
corresponde a dois rodapés, ou dois capítulos que correspondem a dois roda-
pés ou, ainda, um capítulo mais longo distribuído num só folhetim. Chama a 
atenção, como dissemos, a oscilação na altura desse espaço do rodapé. Nesses 
dias de publicação de um capítulo e um folhetim (também às vezes quando o 
folhetim ocupa duas páginas), observamos uma incrível variação de quantidade 
de texto. Por exemplo, na publicação de O buraco do Inferno e Deus Dispõe, 
em 1851, temos: o rodapé distribuía-se por seis colunas, seguindo o arranjo 
tipográfico do “alto de página”; cada linha de cada coluna comporta cerca de  
39 caracteres. Nos dias 14 e 15 de outubro, a altura é de 45 linhas; já no dia 16 
de outubro, temos 31 linhas. Para termos ideia da variação, contamos: 

  •  45 linhas x 39 caracteres com espaços = 1.755 caracteres com espaço, ou cerca 
de 30 linhas digitadas nos moldes de hoje, em tipo 12, por coluna.

  •  31 linhas x 39 caracteres com espaços = 1.209 caracteres com espaço, ou cerca 
de 20 linhas digitadas nos moldes de hoje, em tipo 12, por coluna.

  Aparentemente, embora haja variações em relação à quantidade de texto 
do romance-folhetim nos jornais franceses, elas não são consideráveis, pelo 
contrário.
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Figura 1 – Jornal do Commercio, 1º de novembro de 1851, p.1, rodapé.
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Verdade é que isso não ocorre com frequência, mas pode acon-
tecer, o que já nos demonstra que o espaço que cabia a cada tipo de 
folhetim não era rigidamente especificado, pelo menos nos anos 1840 
e 1850. Assim, se o folhetim-variedades tivesse bastante assunto, 
ocuparia toda uma edição do jornal, mas, quando os comentários 
sobre as variedades eram menos extensos, “emendavam-se” dois 
tipos diferentes de folhetins, como em 1º de novembro de 1851 e em 
outras ocasiões. Naquele início de novembro, isso se deu da seguinte 
maneira: o folhetim-variedades, muito irônico em relação ao teatro 
lírico, ocupou cinco colunas e meia do primeiro rodapé e “espremeu” 
o romance, que continuou por uma coluna e meia da primeira página 
e por todo o rodapé da segunda. 

Nesse dia, pela primeira vez na história da publicação brasileira 
dos romances O buraco do Inferno e Deus dispõe, de Alexandre 
Dumas, os quais saíam no Jornal há vários meses (e a terceira parte 
especificamente havia sido retomada desde 29 de setembro), que-
bra-se o corte original da narrativa. Publica-se, a partir da metade 
da penúltima coluna da primeira página, até o final do rodapé da 
segunda página, todo o capítulo LVII, “Esposa e mãe”, e metade 
do capítulo LVIII, “A noite da partida”. É evidente que o segundo 
capítulo em questão não chegaria a ser publicado na íntegra, já que o 
romance precisara ceder espaço ao folhetim de crítica-teatral. Assim, 
o Jornal aproveita uma pausa ligeira no folhetim original, uma linha 
de pontos que separa duas metades do capítulo “A noite da partida” 
para fazer o corte. Essa interrupção, que não corresponde à original, 
tem efeitos importantes para a recepção. Oblitera-se, por exemplo, a 
sensação de suspensão e passagem do tempo, sentimentos ligados ao 
estado de angústia da personagem Christina nos capítulos aos quais 
nos referimos aqui, já que ela se havia colocado contra a partida do 
marido Júlio para Nova York, cidade para a qual ele iria, a fim de 
resolver um problema de família. No original, a primeira metade 
do capítulo “A noite da partida” encerra-se com a linha de pontos 
que se segue a um diálogo tenso entre os cônjuges. A organização 
tipográfica e do espaço do folhetim no Jornal do Commercio fez com 
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que se distanciassem em vários dias as partes do capítulo, tendo sido 
aproveitado para o corte justamente a linha de pontos em questão, 
o que modifica um efeito importante da narrativa folhetinesca du-
masiana, já que, no início da segunda parte do capítulo, Christina 
acorda assustadíssima durante a noite e descobre assombrada que o 
marido não só havia partido para Nova York enquanto ela dormia, 
como traíra a promessa que lhe fizera na noite precedente: deixar-se 
acompanhar pela esposa pelo menos durante o trecho terrestre. Ele 
partira à surdina, sem dizer nada. Desespero, discussão, linha de 
pontos. Linha de pontos, desespero e decepção. Tudo isso misturado 
no mesmo folhetim, sem a fórmula “continua” que adiaria a segunda 
parte do capítulo por quatro dias, intensifica ambas as situações 
do capítulo “A noite da partida”, assim como os sentimentos da 
personagem Christina. Na publicação brasileira, esses efeitos se 
enfraquecem, pois o final da discussão entre Christina e Júlio – e a 
linha de pontos – ficam no folhetim de 1º de novembro, como vimos 
explicando, enquanto a consciência da partida de Júlio, quando 
Christina acorda, só se dará dali a quatro dias, como dissemos, no 
folhetim de 5 de novembro. 

Dessa forma, quando analisamos questões ligadas à ocupação do 
espaço, fica evidente que duas tipologias textuais que compartilham 
o mesmo rodapé podem “perturbar” a publicação uma da outra, 
nesse caso, principalmente, a do romance-folhetim. Certamente, o 
público brasileiro indignou-se menos quando Christina acordou e 
se deu conta da atitude covarde do marido. A presença da crônica 
de variedades empurra o romance-folhetim algumas colunas para 
frente e desorganiza (ou “modifica”, se pensarmos em termos de 
“transferência cultural”) sua estruturação e efeitos. 

Nesse caso, o Jornal não trabalhou com a medida flexível do folhe-
tim, variando a altura dele (número de linhas), como era frequente, 
mas, quase contrariando as leis da física, dois corpos passaram a ocu-
par o mesmo espaço, sem que pudessem realmente compartilhá-lo, 
a não ser que pensemos que nessa coabitação, e com o perdão da 
comparação prosaica, tal qual num bom casamento, ambas as partes 
se misturam e se guardam ao mesmo tempo.  
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Disso tudo nos vem ainda uma vez a ideia de que os folhetins de 
crítica, variedades, romance, entre outros fundiram-se em suas ca-
racterísticas ao sul do Equador e cremos que isso tenha algo a ver com 
o surgimento da moderna crônica, praticada no Brasil pela maioria 
de nossos escritores, na qual notícia, política, análise, comentário e 
elaboração ficcional se fundem de uma forma peculiar.

À guisa de conclusão

Como vimos, a escrita do folhetim é autorreferencial, e os nar-
radores refletem constantemente sobre o processo de escrita e a 
natureza do texto que eles inventam quotidianamente para os perió-
dicos. Seria difícil encontrar um exemplo de um texto de variedades 
brasileiro no qual o narrador se posicionasse de uma forma discreta.  
Tudo se passa, tanto na França quanto no Brasil, de maneira simi-
lar, e, pelo lado francês, podemos extrair mais um exemplo de um 
folhetim de Théophile Gautier:

Nosso folhetim é bastante curto (talvez o leitor o ache longo), e 
teríamos necessidade de uma tríade qualquer para fabricar uma sexta 
coluna; seis colunas não são exageradas quando se trata de suportar 
essa rede transversal, espécie de viga mestra tipográfica sobre a qual 
pesam a política e todo o edifício do jornal. (La Presse, 18.6.1838, 
tradução nossa)13

Mais do que fazer metalinguagem sobre o folhetim, Gautier 
nos mostra, nesse pequeno trecho, o que significa de fato o espaço 
do rodapé, em relação ao seu próprio veículo, o jornal, e compõe 
a metáfora de edificação pela qual ele representa a sustentação do 
segundo pelo primeiro. 

 13 “Notre feuilleton est bien court (le lecteur le trouve peut-être long), et nous aurions 
besoin d’une triade sur n’importe quoi pour fabriquer une sixième  colonne; six 
colonnes ne sont pas de trop pour supporter ce filet transversal, espèce d’architrave 
typographique sur lequel pèsent la politique et tout l’édifice du journal.» 
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Ainda que os fenômenos da imprensa brasileira e francesa tenham 
sido similares em muitos pontos, o processo de transferência das no-
vas rubricas criadas nos jornais franceses, quando de sua realização 
brasileira e “existência midiática” (Thérenty, 2007), em uma socie-
dade em que, na maior parte das vezes, vigoravam o analfabetismo 
e o acesso difícil à leitura, resultou forçosamente em modificações 
que podemos compreender de variados pontos de vista, sociológico, 
literário, discursivo, como aludimos anteriormente, o que nos expli-
cará a conjuntura que presidiu as transformações (Espagne, 1999). 

 Quanto à nomenclatura que define os textos, utilizamos as ex-
pressões “folhetim-variedades” e “crônica” mais ou menos como si-
nônimas (pelo lado brasileiro das rubricas) e, igualmente, evocamos a 
expressão “crônica de variedades”. Os textos que denominamos 
“crônica” no Brasil, praticados ainda por quase todos os nossos 
escritores, nasceram de uma fusão dos diversos tipos de textos que 
ocupavam o espaço do rodapé nos jornais brasileiros, crônica política, 
folhetim-variedades, folhetim crítica de espetáculos e romance-
folhetim. Em nossa crônica, cabiam misturados a política e assuntos 
gerais da semana, tudo isso sob o signo da elaboração literária. O 
folhetim-variedades adaptou-se, ainda, no Brasil, a uma censura 
pouco intensa durante os anos do império, assim como à vida social 
reduzida que não comportava o grau de especialização dos folhetins 
franceses (sobre os teatros, a literatura, as artes, por exemplo) e os 
fundiu num só escrito semanal, como vimos procurando demonstrar.

 Tanto na França quanto no Brasil, “a coincidência entre a esfera 
das pessoas ligadas às letras e aquela dos ‘jornalistas’ foi total” (Thé-
renty, 2007, p.13),14 mas, na França, a partir do anos 1850-1860, as 
“rubricas bem delimitadas (literatura, premier-Paris, crônica e crí-
tica)” (ibidem, p.16)15 conheceram uma multiplicação considerável. 
Contemporâneos desses modelos de jornalismo, Machado de Assis e 
José de Alencar nos mostram que, no Brasil, ponto de vista e análise 
sobre a política e as variedades da semana, mais a preocupação com a 

 14 “la collusion entre la sphère des gens de lettres et celle des ‘journalistes’ est totale.»  
 15 “rubriques restreintes (littérature, premier-Paris, chronique et critique).» 
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dimensão “entretenimento”, compõem um texto em que aquilo que 
poderíamos denominar, de maneira geral, “estilo” conjuga invenção 
literária e jornalismo. Tudo isso foi organizado em um espaço que 
pertencia também ao romance-folhetim, que tinha ele próprio, como 
objetivo principal, a distração e o lazer. Dessa forma, fundindo-se 
todas essas tipologias textuais e seus objetivos no espaço do rodapé, 
a crônica que praticamos ainda hoje teria começado a se estruturar e, 
nas palavras de Antonio Candido (1993 p.23),  “Até se poderia dizer 
que sob vários aspectos é um gênero brasileiro, pela naturalidade 
com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desen-
volveu”. À definição do grande mestre, acrescentaríamos apenas o 
“jeitinho” brasileiro de conciliar o inimaginável.
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