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Espírito coletivo. – Um bom escritor não tem 
apenas o seu próprio espírito, mas também o 
espírito de seus amigos.

(F. Nietzsche, Humano demasiado humano: 
um livro para espíritos livres)

Estou desempacotando a minha biblioteca. 
Sim, estou. Os livros, portanto, ainda não estão 
nas estantes; o suave tédio da ordem ainda não 
os envolve. Tampouco posso passar ao longo de 
suas fileiras para, na presença de ouvintes ami-
gos, revisitá-los. Nada disso vocês têm de temer. 
Ao contrário, devo pedir-lhes que se transfiram 
comigo para a desordem de caixotes abertos à 
força, para o ar cheio de pó de madeira, para 
o chão coberto de papéis rasgados, por entre as 
pilhas de volumes trazidos de novo à luz do 
dia após uma escuridão de anos justamente, a 
fim de, desde o início, compartilhar comigo um 
pouco da disposição de espírito – certamente não 
elegíaca, mas, antes, tensa – que estes livros 
desertam no autêntico colecionador.

(W. Benjamin, Desempacotando a biblioteca)

...o último que vi foi as minhas mãos sobre 
um livro.

(J. Saramago, Ensaio sobre a cegueira)
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– Que é que você está fazendo aqui, ga-
roto?

– Nada.
– Então, por que está aqui?
– Porque estou.
– Já sabe ler?
– Sei.
– Quantos anos tem?
– Nove.
– Que é que você prefere: um chocolate ou 

um livro?
– Um livro.

(E. Canetti, Auto-de-fé)

Leitura e escrita na obra de Caminha

Caro leitor, agora você terá a oportunidade de conhecer um outro leitor: 
Adolfo Caminha. Assim, aparece mais uma face do polígrafo. Nas histórias da 
literatura, os autores não costumam ser pensados como leitores. Dito de outra 
forma: nelas, pouco se registra o diálogo entre as práticas de escrita e leitura 
concernente ao fazer autoral. Talvez, somente a partir das teses propostas por 
Hans Robert Jaus, a leitura tem sido pensada como parâmetro para a história e 
a teoria literárias. Mais recentemente, as pesquisas de Roger Chartier e Robert 
Darnton também enveredam por esse caminho, pois trazem para o centro de suas 
preocupações a leitura e a escrita como atos culturais, sociais e históricos.

A compreensão de que o autor é uma unidade-criadora parece impedir que 
estudiosos tradicionais da literatura pensem nele de forma descentralizada. 
Segundo a compreensão tradicional dos fatos literários, o autor é toda a fonte 
de criação, não lhe cabendo dialogar com outras fontes. Nessa compreensão, 
é unicamente dele que emerge a criação. Essa, por sua vez, se confunde com o 
ato de escrever, que não é pensado em suas relações com o ato de ler ou mesmo 
com os demais atos de escrever que resultem em outros textos que não os consi-
derados como literários ficcionais ainda que produzidos pelo mesmo sujeito.

As práticas dos autores, no entanto, mostram-nos que a escrita não se 
produz sem a leitura. Conclusão óbvia, leitor? Possivelmente. Mas, de fato, 
pouco sabemos o que leram ou leem os escritores, sobretudo se dependermos 
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das histórias da literatura para sabê-lo. Essas leituras feitas pelos escritores, ou 
parte delas, são direta ou indiretamente anunciadas em seus textos. Talvez seja 
por esse fato que Alberto Manguel (2006, p.150) considere os escritores como 
uma “subespécie de leitores” ao falar do lugar de onde escrevem:

Os aposentos em que os escritores (essa subespécie de leitores) se cercam dos 
materiais de que precisam para seu trabalho adquirirem alguma coisa de animal, 
à maneira de uma toca ou ninho, tomando as formas de seu corpo e oferecendo 
um receptáculo para seus pensamentos. Ali, o escritor pode fazer a cama entre os 
livros, ser leitor monógamo ou polígamo a seu bel-prazer, selecionar um clássico 
consagrado ou um novato desconhecido, deixar argumentos pela metade, começar 
por qualquer página aberta ao acaso, passar a noite lendo em voz alta para ouvir 
o eco da própria voz “sob o silêncio amigável da lua tácita”, nas famosas palavras 
de Virgílio. (grifo nosso)

Os modos de apresentar as leituras realizadas pelos autores prévia e simulta-
neamente ao ato da escrita são exemplos da constituição de uma importante rede 
de diálogo entre esses cidadãos da República das Letras. São também exemplos 
de aspectos da vida privada dos autores que chegam ao público. Talvez, como 
aspecto da vida de quem escreve, as leituras tenham sido o que menos interessou 
aos críticos, sobretudo se compararmos com dados a respeito da vida íntima dos 
escritores. Sabemos dos amores, das dificuldades financeiras, das dívidas, e muito 
disso já serviu para explicar as obras, mas nem sempre sabemos o que leram os 
autores ao escreverem os seus textos. Podemos dizer também que todos esses 
interesses pela vida dos autores são representações do que se faz nos bastidores 
da escrita, como o é também a leitura. E, aqui, quando dizemos representações 
o fazemos com base no conceito de Roger Chartier (2002, p.27):

Por outro lado, é preciso pensá-la [a definição de história cultural] como análise 
do trabalho de representação, isto é, das classificações e das exclusões que constituem, 
na sua diferença radical as configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo 
ou de um espaço. As estruturas do mundo social não são um dado objectivo, tal como 
o não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são historicamente pro-
duzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as 
suas figuras. São estas demarcações, e os esquemas que as modelam, que constituem 
o objecto de uma história cultural levada a repensar completamente a relação tradi-
cionalmente postulada entre o social, identificando com um real bem real, existindo 
por si próprio, e as representaçõs, supostas como reflectindo-o ou dele se desviando.
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Dito isso, então, lançamos as seguintes perguntas: 1 Quais seriam as fontes 
desses registros de leitura? 2 Como eles se apresentam no texto escrito? 3 Com 
eles, o que é possível compreender do processo de criação autoral? Feitas essas 
perguntas, vamos a algumas possíveis respostas. Primeiramente, lançamos 
algumas indicações de quais seriam as fontes dos registros de leitura. Uma 
delas seriam as cartas, que, trocadas entre autores ou entre autores e os demais 
sujeitos que compõem o diverso campo literário, revelam cada vez mais as 
leituras que realizavam ao passo que escreviam. Muitas vezes, esses registros 
estão presentes diretamente, chegando mesmo a ser indicados como leitura 
ao amigo com quem se corresponde. Assim, as cartas, são fontes importantes 
para a compreensão de como se faz a literatura por via da leitura. O autor, esse 
animal bípede, apoia um pé na leitura, o outro na escrita e, de par em passo, 
caminha; às vezes, ele salta sobre um pé só; às vezes, apoia-se em outro. E as 
circunstâncias da vida, entre elas as ações da história literária tradicional, podem 
torná-lo manco ou mais radicalmente coxo. São, talvez, os perigos do ofício.

Aos tipos de fontes que são as cartas, podemos juntar os diários, as me-
mórias, as biografias e as autobiografias. Certamente, há nelas muito dos 
registros de leituras realizadas pelos autores. As citações constituem também 
uma fonte para o conhecimento da leitura dos autores. Citações diretas com 
nomes e títulos de obras, trechos de romances, versos de poemas e de tudo o 
mais que possa servir à escrita de um texto. Além disso, citar e ser citado é 
também uma forma de solidariedade entre os pares da República das Letras. 
A citação é uma forma de indicação do outro em si. É igualmente uma forma 
de crítica que diz, de um outro modo, que não o fundamentado no argumento 
e expresso na dissertação, o que se deve ler ou não ler. As citações fazem parte 
de uma economia da escritura, de uma engenharia que está por detrás da escrita 
ou também dentro dela. Ela é a expressão de um pensamento do outro, mas 
que poderia ser também de quem o cita. Há, desse modo, um reconhecimento 
dos/entre os envolvidos, uma incorporação da fala do outro, da escrita do 
outro, do pensamento do outro e às vezes do próprio outro quando esse é feito 
personagem. A leitura aqui é pensada como uma força formadora do autor. 
Uma força que atua externa e internamente à constituição da obra. Uma força 
externa realizada como forma de aprendizagem e uma força interna quando 
ela sai da aprendizagem e ganha as páginas da ficção.

A escolha de citar um trecho em detrimento de um outro, um autor no lugar 
de um outro é um ato objetivo, funcional, matemático em alguns casos. O mes-
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mo se pode dizer da escolha de palavras. As citações juntam-se às epígrafes, aos 
textos de apresentação, às notas prévias, enfim, a todo o conjunto de paratextos, 
que constituem um texto sobre o texto, servindo como forma de reflexão e como 
textura, ou seja, constituindo uma camada que envolve o texto, que o cerca e o 
guarnece de pensamentos, máximas, expressões importantes para a sua com-
preensão e para a compreensão do trabalho do autor ou ainda como alavanca do 
momento de escrita, esse momento sempre difícil que é o começar.

Quem escreve sabe o quanto uma epígrafe ajuda, incentiva. Para quem 
escreve, às vezes, uma epígrafe é como um primeiro tiro, um primeiro grito, 
não mortal ou de dor, é um tiro ou um grito que faça avançar uma multidão. 
Porque um autor é uma multidão. A epígrafe é também o registro do encontro 
entre o pensamento de quem escreve e lê à medida que escreve. Em todas essas 
possíveis fontes dos registros de leitura há o que podemos chamar de indícios 
de diálogo. Elas são talvez a exemplificação do que Nietzsche chamou de 
“espírito coletivo”, como pudemos constatar na epígrafe deste capítulo. As 
fontes citadas são também exemplos das relações entre o “bom escritor” e seus 
amigos, naqueles termos propostos por Nietzsche.

No caso específico de Adolfo Caminha, porém, em quais fontes podemos co-
nhecê-lo como leitor? As cartas não ficaram; os diários não ficaram, as memórias 
escritas pela sua própria mão também não ficaram, a autobiografia não ficou, não 
ficaram bilhetes. Não ficaram cadernetas de notas, rascunhos, marginálias etc. 
Uma fonte importante para conhecermos as suas leituras seria a sua biblioteca. 
Para um escritor, uma biblioteca, por menor e mais pobre que ela seja, significa 
muito. Não se trata apenas de uma biblioteca particular, doméstica, mas do 
registro daqueles livros que, mesmo estando em uma biblioteca pública ou na 
de outro escritor, continua junto de si, na sua memória. Ter os livros de Adolfo 
Caminha nas mãos, folheá-los, sentir as marcas deixadas pelo leitor que ele foi, 
ler alguma marginália, algum papelzinho entre as páginas, as ditas marginálias 
apensas, alguma página marcada por um lápis, seria uma oportunidade ímpar. 
Mas, assim como o seu corpo que se perdera, perdeu-se também essa possibilida-
de. Sumido o registro de onde fora sepultado o escritor, parece que igual destino 
tiveram os seus livros. Para quem foi considerado maldito, fim mais coerente não 
poderia haver. Mas a maldição no seu caso é também uma personagem da crítica 
que dele se ocupou ao longo de mais de cem anos de leitura de sua obra.

Infelizmente, um trabalho desse tipo, ou seja, que lide com a sua biblio-
teca, não pode ser realizado, pois não sabemos ao certo se seus livros foram 



326 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

roubados tão logo sua família e amigos saíram para sepultá-lo – “logo após a 
saída do féretro, ladrões entraram na casa deserta para saqueá-la, pouca coisa 
encontrando além de livros. [...] a família do escritor, desolada, não se alterou 
com isso: ‘Já havia perdido tudo’” (Azevedo, 1999, p.15) – ou se um outro 
destino lhes foi dado, uma vez que não há em suas biografias nenhum registro a 
respeito. E por não o haver é que temos que encontrar uma outra possibilidade 
de o conhecer como leitor.

É, pois, pelo conjunto do seu trabalho como autor que poderemos ter algum 
conhecimento das leituras de Adolfo Caminha. Talvez o arrolamento de suas 
leituras nos ajudem a saber como o homem formado nos bancos escolares da 
marinha se tornou um autor de ficção e um polígrafo. Diante da perdas citadas 
anteriormente, só podemos conhecer Adolfo Caminha como autor-leitor a par-
tir das referências que ele deixou no já dito conjunto de sua obra. Neste capítulo, 
arrolaremos somente os seus livros de ficção, uma vez que já comentamos parte 
de suas leituras registradas nas suas Cartas literárias em nossa dissertação de 
mestrado. Chamaremos essas referências de indícios de leitura, uma vez que 
não temos prova cabal de que ele tenha lido aqueles livros que citou em seus 
poemas, contos, romances e crítica literária. Tudo nos levou a crer que sim, 
que ele os lera, no entanto, como já dissemos, fonte segura não há.

Assim, valemo-nos dos procedimentos que Carlo Ginzburg (1989, p.143-
79) nomeou como método indiciário1 para buscar na obra de Caminha os títulos 
que, supostamente, fizeram parte de suas leituras. O trabalho realizado, como 
veremos adiante, assemelha-se alguma coisa ao trabalho do arqueólogo, uma 
vez que precisamos levantar dados auxiliares, estabelecer relações intratextu-

 1	 O	método	indiciário,	chamado	originalmente	de	método	morelliano,	porque	criado	pelo	italiano	
Giovanni	Morelli,	tinha	como	objetivo	identificar	a	autoria	de	obras	de	arte,	notadamente	pinturas,	
segundo	Carlo	Ginzburg	(1989),	Morelli	dizia:	“é	preciso	não	se	basear,	como	normalmente	se	
faz,	em	características	mais	vistosas,	portanto	mais	facilmente	imitáveis,	dos	quadros:	os	olhos	
erguidos	para	p	céu	dos	personagens	de	Perugino,	o	sorriso	dos	de	Leonardo,	e	assim	por	diante.	
Pelo	contrário	é	necessário	examinar	os	pormenores	mais	negligenciáveis,	e	menos	influenciados	
pelas	características	da	escola	a	que	o	pintor	pertencia:	os	lóbulos	das	orelhas,	as	unhas,	as	formas	
dos	dedos	das	mãos	e	dos	pés”.	Praticavam	método	parecido	com	esse	a	personagem	Sherlock	
Holmes,	de	Arthur	Conan	Doyle,	e	Sigmund	Freud,	o	pai	da	psicanálise.	Parece	o	método	in-
diciário	ser	prática	dos	detetives	e,	por	isso,	junto	de	Sherlock	Holmes	poderíamos	colocar	o	
belga	Hercule	Poirrot,	mesmo	que	esse	seja	inteiramente	dedutivo	e	de	pouca	ação,	a	velhinha	
inglesa	e	fofoqueira	Miss	Jane	Marple	e	o	detetive	do	coração,	Parker	Pyne,	todos	de	Agatha	
Cristie;	o	belga	Tintim,	dos	desenhos	em	quadrinho	de	Georges	Prosper	Remi,	mais	conhecido	
como	Hergé,	e	ainda	no	caso	do	romance	O nome da rosa,	de	Umberto	Eco,	o	frade	franciscano	
Guilherme	(William)	de	Baskerville,	assessorado	pelo	noviço	Adso	de	Melk.
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ais e extratextuais para conhecermos o funcionamento da leitura no conjunto 
da escritura caminhiana. Para tal, este capítulo foi dividido em duas parte: a 
primeira diz respeito ao Adolfo Caminha autor-leitor dos outros, uma vez 
que os indícios de leitura nos remetem aos livros de outros autores que ele 
supostamente lera e que os utilizou de modo direto e indireto em seus textos; 
a segunda parte diz respeito ao Adolfo Caminha autor-leitor de si, uma vez 
que realizamos um estudo comparado das edições das Cartas literárias edi-
tadas em jornal e em livro, como constataremos a seguir, a fim de saber o que 
o crítico, resguardado pelo pseudônimo C. A., afirmou de A. C, ou seja, de 
Adolfo Caminha, o autor.

É fato que o arrolamento dos ditos indícios de leitura de Adolfo Caminha 
nos leva a constituir, em princípio, um lista considerável de nomes, de títulos de 
obras, de trechos de romances, de versos de poemas e de citações indiretas que de 
algum modo nos remetam a autores e obras. Custou-nos levantar todo o material 
necessário e certamente alguns indícios foram pouco explorados. Procuramos 
também conhecer a recorrência dos indícios, o que nos faz pensar na tessitura 
de uma rede de leituras ao longo da escrita do conjunto de sua obra. Muito nos 
preocuparam as permanências de leituras, atravessando todo o conjunto investi-
gado. Igualmente nos preocupou o uso específico de cada uma delas, apontando, 
desse modo, para um movimento contínuo de mudança no uso do que fora lido, 
mas também uma contínua permanência por mais redundante que possa pare-
cer a ocorrência. Assim, à medida que escrevemos este capítulo, folhas e folhas 
foram usadas para constituir essas listas; a elas eram acrescentadas informações 
dos mais diversos textos, livros, dicionários, enciclopédias em língua nacional e 
estrangeiras como se pode constatar nas notas de rodapé.

O que o leitor encontrará a seguir é resultado desse trabalho com as listas 
prévias. É um texto em que encadeamos os indícios de leitura conforme eles 
foram aparecendo em cada obra. Talvez esse trabalho de fazer as listas seja ex-
plicado por aquele amor maior que o pequeno Franz Metzger, personagem do 
romance Auto-de-fé, de Elias Canetti, que neste capítulo também nos serve de 
epígrafe, tivesse aos livros em vez dos chocolates. Ainda assim, lembrando do 
longo trabalho de fazer as ditas listas, de percorrer os corredores da biblioteca, 
de procurar os livros em sebos eletrônicos e adquiri-los, enfim, de construir 
página a página este capítulo, conservamos para o tópico seguinte um título 
que lembrasse essa tarefa. Os leitores estão convidados a conhecer ao menos 
em parte esse percurso.
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Uma lista a perder de vista

É preciso dizer, a bem da verdade, que fazer um arrolamento das leituras 
de Adolfo Caminha a partir de sua ficção já não é inédito. A lista dos títulos 
e nomes não é pequena e já houve quem iniciasse essa empreitada. Por esse 
motivo, vale bem aqui o registro do trabalho de quem nos antecedeu. Maria 
Letícia Guedes Alcoforado o fizera em sua tese de doutorado defendida, em 
1982, na Universidade de São Paulo sob a orientação da professora Leyla 
Perrone-Moisés. Possivelmente, essa sua tese seja um dos primeiros trabalhos 
acadêmicos a ocupar-se de Adolfo Caminha como leitor e, salvo engano, um 
dos primeiros a ocupar-se dele como autor de ficção nesse nível de instrução 
acadêmica. No entanto, o seu arrolamento foi delimitado à análise dos três 
romances, atendendo assim ao objetivo de sua tese já expresso no título: As 
marcas da França nos romances de Adolfo Caminha. E que também se repete 
em seu interior como justificou a autora:

No corpo da tese, limitar-nos-emos à análise dos três romances de Caminha, A 
normalista, Bom-Crioulo e Tentação, por considerá-los a parte mais representativa 
de sua obra e suficientes para permitir-nos pôr em destaque o trabalho realizado 
por aquele escritor. (Alcoforado, 1982, p.9)

Em nosso estudo, além de procedermos o arrolamento e análise dos indícios 
de leitura presentes no romances já citados, incluímos os dois primeiros livros 
de Caminha – Voos incertos (primeiras páginas) e Judith e Lágrimas de um crente 
–, que Maria Letícia traz em suas referências bibliográficas, e ainda os indícios 
de leitura presentes no volume intitulado de Contos. A nossa leitura se diferencia 
da de Maria Letícia, seja pelo instrumental teórico utilizado, seja pela natureza 
mesma do nosso trato com as fontes. Para nós aqueles dois primeiros livros 
de Caminha funcionaram para ele como um laboratório do que mais adiante 
veio a tornar-se concreto: a sua atuação como ficcionista destacadamente nos 
romances A normalista (Cenas do Ceará) e Bom-Crioulo, que salvo as críticas 
do calor da hora, sobretudo as de cunho moralista, garantiram a sua entrada 
em diversos títulos da história da literatura nacional.

Ainda que a crítica literária classifique Voos incertos (primeiras páginas) e Judith 
e Lágrimas de um crente como obras de principiante, como veremos a seguir, 
achamos por bem incluí-los em nosso arrolamento, pois trata-se de livros raros, 
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de difícil acesso aos pesquisadores interessados na obra de Adolfo Caminha e 
também por esse motivo merecem ser comentados. Outro valor já presente nesses 
primeiros livros está no fato de que neles encontramos indícios de leitura de obras 
que serão recorrentemente citadas nos demais livros, demonstrando haver, assim, 
uma permanência de suas leituras e de um possível uso diferenciado delas em 
cada obra em que eles comparecem. É nesses dois primeiros livros de Caminha 
que nasce os movimentos de permanência e de modificação que constatamos no 
conjunto dos seus indícios de leitura e que muito interessou-nos registrar como 
forma de discussão e análise de seu papel como autor-leitor.

Quanto ao Adolfo Caminha contista, no apêndice de seu trabalho pioneiro, 
Maria Letícia já trazia a publicação de um dos seus contos perdidos, aquele 
intitulado Minotauro. No entanto, somente em 2002, os contos publicados 
esparsamente em diversos periódicos nacionais, quando ainda vivia e mes-
mo posteriormente à morte do escritor cearense, foram enfeixados em um 
volume com aquele título geral graças ao trabalho do professor Rafael Sânzio 
de Azevedo. No caso específico do conto Minotauro o volume de contos de 
2002 traz mais duas versões dele, que foram encontradas pelo pesquisador 
norte-americano Walter Toop na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, como 
informa o organizador da referida edição de 2002. A versão apresentada por 
Maria Letícia Guedes Alcoforado é uma dessas duas versões encontradas por 
Toop, mais precisamente a de julho de 1893, publicado no periódico O Álbum, 
número 27. Assim, o trabalho realizado por nós também se difere do de Maria 
Letícia pelo acréscimo das fontes citadas.

Uma outra diferença é quanto ao arrolamento e análise dos registros de 
leitura de Adolfo Caminha em função dos objetivos de ambas as pesquisa. No 
caso da pesquisa de Maria Letícia Alcoforado (1982, p.9) o objetivo era “buscar 
a originalidade do romancista cearense, seu modo pessoal de assimilar a cultura 
e a literatura francesa”. Já o nosso objetivo é conceituar Adolfo Caminha como 
um autor polígrafo no final do século XIX no Brasil, mais precisamente entre os 
anos de 1885 e 1897, período em que se deu a produção e a publicação de sua 
obra. Para a construção desse conceito, no seu caso, estão em problematização 
e análise a sua atuação como editor, crítico literário e político das letras, ações 
essas que resultaram em textos escritos.

Também acreditamos que a sua atuação como leitor concorreu positiva-
mente para construirmos a conceituação que aqui objetivamos; desse modo, 
não nos detivemos somente nas leituras francesas e portuguesas de Caminha, 
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mas também em suas leituras da literatura ficcional e não-ficcional brasileiras. 
É por esses termos que o trabalho realizado por nós difere-se do trabalho de 
Maria Letícia Guedes Alcoforado sem deixarmos aqui de fazer referência a ela, 
mas buscando com ela dialogar toda a vez que acharmos necessário fazê-lo.

A partir de então apresentamos os registros desses que chamamos de indí-
cios de leitura de Adolfo Caminha. A apresentação dá-se em ordem cronológica 
de edição dos seus livros de ficção. O que podemos constatar é que a lista desses 
indícios aumenta à medida que a sua ficção se torna mais madura e o autor, 
apoiado com o pé na leitura, vai dando passos mais seguros na constituição do 
conjunto de sua obra ou ainda quando se faz necessário como ficou constatado 
nos seus primeiro e último romances. No entanto, dos dois primeiros – Voos 
incertos (primeiras páginas) e Judith e Lágrimas de um crente – ao último livro 
não faltaram registros desses indícios, mesmo que escassos como se deu no 
caso do romance Bom-Crioulo.

Vale aqui destacar, quanto ao primeiro livro, que não parece acaso que o 
seu subtítulo seja “primeiras páginas”. Nele, as páginas parecem funcionar 
como significado da incerteza dos primeiros tempos. Não há a mesma noção de 
concretude de palavras como volume, obra, livro e quetais, são páginas apenas, 
ainda que encadernadas como o percebia e sentia os seus leitores ao tê-los diante 
dos olhos e nas mãos. O termo páginas, nesse caso, funciona como uma marca 
do tempo de produção do autor, da consciência da (in)maturidade de seu tra-
balho. É o registro de um lançar-se, ainda que incertamente, na República das 
Letras. Somente com o decorrer de produção da escrita é que os indícios de lei-
tura, como em A normalista e Tentação, se tornam mais presentes. O que, assim 
como já afirmamos, não acontece no Bom-Crioulo. Os motivos prováveis dessa 
variação dos indícios de leitura veremos ao tratar de cada um dos romances.

A reflexão sobre as possíveis fontes dos registros das leituras dos autores 
podem ser relembradas aqui quando circunstancialmente forem citadas. Já é 
tempo de, assim como fizera Walter Benjamin, desempacotar a biblioteca de 
Adolfo Caminha, ou melhor, do que podemos saber dela ou dela inferir. Já é 
tempo de nos transferir, assim como Benjamin convidara os seus leitores, para 
a desordem dos pacotes de livros, aqui, desordem de indícios, de traços, de 
títulos, de nomes, de versos e trechos ditos, enfim, de pormenores, de indícios. 
Tomando como incentivo o convite de Benjamin, de agora em diante, cada 
título do conjunto da obra de Adolfo Caminha será pensado como um pacote 
de livros de sua biblioteca, que o leitor está convidado a abrir conosco.
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Primeiro pacote

Este primeiro pacote traz em sua etiqueta o título do primeiro livro de 
Adolfo Caminha, Voos incertos (Primeiras páginas), de 1887. Portanto, seu 
livro de estreia e seu único livro de poesias, dedicado à memória de sua mãe, 
Dona Maria Firmina Caminha, falecida em 27 de novembro de 1878, quando 
ele tinha apenas onze anos de idade. Da morte de sua mãe à publicação do livro 
já houvera passado nove anos. Esse livro é, pois, depositário de uma memória: 
a memória dos anos vividos em companhia da família, dos anos de infância 
na sua Aracati natal, na casa da rua Coronel Alenxanzito, um sobrado com 
porta e duas janelas no térreo e mais três grande janelas no andar superior, de 
fachada recoberta por azulejos portugueses em tom de azul, com filetes brancos 
e amarelos. Na fachada, lemos em placa hoje bastante gasta: “Nesta casa nasceu 
Adolfo Caminha em 29 de maio de 1867”. A casa hoje está em ruínas.

Atualmente, a vila colonial do Aracati é uma cidade turística próxima 
de Fortaleza, não porque ela crescera, mas porque a capital cearense foi-se 
espraiando e as distâncias com o uso do automóvel foram-se encurtando. 
Antes, Aracati fora uma cidade de comércio. Era um entreposto comercial 
em razão do porto que lá existia e por onde desaguava parte da carne de sol 
do Ceará. Esse livro de Caminha é também depositário do próprio momento 
de sua publicação, quando o seu autor contava então com dezoito anos. Os 
poemas publicados nele foram escritos entre 1885 e 1886, o que evidencia um 
tempo de sua produção, apesar de os poemas “Melancolia” e “Ideal” datarem, 
respectivamente, de 15 e 23 de março de 1887, ambos escritos na Ilha Grande, 
no Rio de Janeiro, portanto feitos no mesmo ano de publicação do livro, o que 
evidencia um encontro entre as datas de produção e edição.

Como já dissemos, o título ganhou um subtítulo – (primeiras páginas) –, 
possivelmente por sentir-se o então poeta inseguro em mostrar-se ao público 
e entregar-se às apreciações da crítica, amortecendo, desse modo, cobranças 
mais ferozes. Trata-se de um livro de poemas românticos. Tão romântico que 
Caminha somente com eles talvez não tivesse entrado na Padaria Espiritual, 
pois em um dos versos do poema intitulado “No campo” chega mesmo a 
falar em carvalho e cotovia, palavras que estavam proibidas no vocabulário 
dos Padeiros: “No tronco do carvalho/ abandonado, annoso/ desprende a 
cotovia um cantico amoroso”. A respeito do romantismo desse primeiro livro 
de Caminha afirmou Sânzio de Azevedo (1999, p.28):
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É forçoso admitir que se trata de estréia bastante bisonha: o problema não se 
cinge somente ao fato de os versos serem extremamente românticos, quando já 
circulavam obras parnasianas, como as Sinfonias (1882), de Raimundo Correia, as 
Meridionais (1884) e os Sonetos e Poemas (1885), de Alberto Oliveira, sem se falar 
nas Canções Românticas (1878), desde (sic) último, nao tão românticas, como se 
sabe. O problema é que Adolfo Caminha, cuja verdadeira vocação seria o romance, 
se nos versos que ainda haveria de compor, na década de 1890, jamais se alçaria à 
condição de poeta apreciável, muito menos nesses poemas de juventude.

Há nesse livro de Caminha duas epígrafes que abrem esses ditos poemas da 
juventude. Aliás, vale lembrar que Caminha falecera ainda jovem, talvez não 
para a sua época, em que os homens já  aparentavam ser velhos bastante cedo. 
Como exemplo desse fato, vale lembrar aqui as figuras de José de Alencar e do 
imperador D. Pedro II. A primeira epígrafe, em francês, é da escritora George 
Sand; a segunda é do escritor português Almeida Garret. Assim, Caminha pre-
nunciava nesse seu primeiro livro as duas possibilidades de diálogo que viria a 
ter ao longo de sua carreira como escritor: França e Portugal. As mesmas duas 
possibilidades de diálogo que esteve presente junto aos membros da Padaria 
Espiritual. De Sand lemos: “Si je passe pour fou, si je le deviens, qu’importe! 
J’aurai vécu dans uns sphère idéal, e [sic] je serai peut-être plus hereux que tous 
les sages de la terre”.2 De Garret, lemos: “Foi só meu coração que fez meus 
versos...”. Entre a loucura e os devaneios do coração foi onde se colocou o 
poeta iniciante, marcando, assim, a incerteza da qualidade daqueles versos que 
entregava ao público. E assim demonstrava aderir à estética romântica.

Mais importante do que dizer que esse poeta ainda não era o Adolfo Cami-
nha que conheceremos em seus romances é constatar que o poeta transitara pelo 
romantismo e que os escritores românticos, como o já citado José de Alencar, 
ainda eram referenciados em suas Cartas literárias, mais precisamente nos 
artigos “Novos e velhos” e “À sombra de Molière”, aquele de 1893 e este de 
1894, quando A normalista, romance claramente naturalista, já estava publicado 
e circulando entre os leitores. O fato é que Adolfo Caminha viveu o período 
que Afrânio Coutinho chamou de “encruzilhada literária”, como vimos ante-
riormente. O final do século XIX caracterizou-se pela confluência de estéticas 
ao que Adolfo Caminha não passou incólume. A poesia romântica, o romance 

 2  “Se eu passo por louco, se eu me torno louco, que importa! Eu teria vivido em uma esfera ideal 
e seria talvez mais feliz que todos os sábios da terra” (Tradução nossa).
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naturalista, a defesa de Cruz e Souza nos seus textos críticos são exemplos da 
experiência de viver entre estéticas literárias.

A escolha de George Sand pode indicar também o gosto de Adolfo Caminha 
pelas personalidades controversas e polêmicas. Gosto esse que se foi fazendo 
mais e mais presente em suas leituras como veremos ao tratarmos de autores 
que ele mesmo os considerou como “obscuros”. George Sand era romântica, 
porém já dotada de interesses pelo socialismo mesmo que romântico e utópico. 
Ela foi uma das primeiras mulheres a viver de seu trabalho como escritora, além, 
é claro, de tecer uma importante rede de relações entre os grandes nomes de sua 
época.3 Essa epígrafe de Sand traz também um certo gosto pelo afastamento, 
pela crítica aos estabelecido, a afeição ao louco como aquele que está fora da 
ordem, e por assim o estar se encontra em melhor situação, criando uma ordem 
própria. Trata-se de uma leitura romântica da loucura, que equipara o louco 
ao gênio. Esses gostos parecem também ter acompanhado Adolfo Caminha 
ao longo da escrita de sua obra.

No caso do escritor português, sabemos que Garrett foi um dos iniciadores 
do romantismo em seu país com a publicação, em 1825, em Paris, de Camões. 
Dizemos um dos iniciadores, pois Saraiva & Lopes (1975, p.741) preferem 
dar a primazia do feito a Alexandre Herculano com A voz do profeta. Questão 
de primazia à parte, o que nos interessa é reforçar a aproximação de Adolfo 
Caminha com a estética romântica, a mesma que ele em alguns momentos fez 
questão de combater, servindo-lhe até mesmo como aspecto de formação de 
personagem como o foi, por exemplo, com o José Pereira no seu romance A nor-
malista. Segundo lemos, essa personagem escrevia “contos femininos em estilo 
1830” (Caminha, 1998, p.71) numa referência aqui ao romantismo, valendo 
justamente lembrar que é de 1836 que a historiografia literária brasileira data 
o início dessa estética literária com a publicação de Suspiros poéticos e saudades, 
de Gonçalves de Magalhães. Mesmo criticando a estética romântica, Caminha 
não deixou de cultivá-la ou de lhe reconhecer os seus valores.

Infelizmente, não sabemos ao certo de quais obras são essas duas epígrafes; 
porém, ainda assim, elas evidenciam a ligação de Caminha com a estética ro-
mântica o que se repete ao longo da sua obra, denotando haver uma coerência 
entre elas e o conteúdo. No interior do livro, encontramos um poema intitulado 

 3 Cf. Le Robert des grands écrivains de la langue française (2000, p.1252-9). Dictionnaire Encyclo-
pédique de la Littérature Française (1999, p.938-9). Ambrière (1990, p.435-41).
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Margarida, numa referência direta a A Dama das Camélias, de Alexandre 
Dumas Filho. O poema de Caminha, que é formado por três partes, – “Em 
Pariz”, “No Campo” e novamente “Em Pariz” – como se essas fossem três 
atos de uma peça teatral, traz como personagens Margarida e Armando como 
numa referência à peça e ao romance no qual encontramos Marguerite Gau-
tier e Armand Duval como protagonistas. Esse poema de Caminha traz uma 
epígrafe de Victor Hugo – “N’insultez jamais une femme qui tombe!”4 – e uma 
outra de Boileau, essa infelizmente ilegível em razão da péssima qualidade de 
impressão do livro.

Victor Hugo, porém, não figurou somente com uma epígrafe. Seu nome 
é o título de um poema escrito por ocasião de sua morte e traz como epígrafe 
esse verso de Castro Alves: “Mestre do mundo! Sol da eternidade!...”, que faz 
parte do poema “Sub Tegmine Fagi”, de 1867, do livro Espumas flutuantes. 
Nesse poema de Castro Alves (1960, p.101) lemos: “Irei contigo, pelos ermos 
– lento – / Cismando, ao pôr do sol, num pensamento/ Do nosso velho Hugo/ 
– Mestre do mundo! Sol da eternidade!.../ Para ter por planêta a humanidade,/ 
Deus num cêrro o fixou” (grifo nosso). Esse é o primeiro indício de leitura da 
obra de Castro Alves que encontramos na obra ficcional de Adolfo Caminha 
e não será o único, como veremos adiante. Voltaremos ainda a esse poema e à 
sua relação com As bucólicas, de Virgílio ao tratarmos neste capítulo dos contos 
de Adolfo Caminha.

O poema de Caminha remete à ocasião em que estando ele discursando 
diante do Imperador D. Pedro II na Escola de Marinha, justamente para 
lembrar da morte daquele poeta francês, lamentou que esse não pudesse ver o 
Brasil transformado em uma República. Em “Notas do final do livro” lemos: 
“Os versos á Victor Hugo foram escriptos por occasião da morte do autor dos 
‘Miseraveis’, ainda sob a dolorosa impressão do programma que annunciava á 
capital do Império o passamento do immortal poeta francez” (Caminha, 1887a, 
p.40). Mas se a recorrência dos autores românticos é exemplo de permanência, 
há nesse livro exemplos de ruptura ou, pelo menos, do início dela com a estética 
citada ou com uma face sua e reconhecimento de que o romantismo teria outros 
rostos como por exemplo o gótico.

Desse seu primeiro livro vale ainda destacar o seguinte fato: ele já apontaria 
para uma das características de Adolfo Caminha como autor naturalista: a 

 4 “Não insulteis jamais uma mulher que cai!” (Tradução nossa).
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preocupação com a referencialidade, sobretudo uma referencialidade trágica 
como encontramos no poema intitulado “A creança suicida”, que abaixo 
transcrevemos:

A creança suicida

Pobre creança!... Pobre... Um pensamento impuro
apagou-te da mente os sonhos infantis...
Quanta dôr! quanto amor no teu semblante puro
ao ver-te só no mundo entregue aos homens vis!...

E um dia a sociedade, esse vampiro enorme,
que o sangue chupa ao justo e poupa a tyrannia,
essa ave negra, vio-te, arroxeado e informe,
o corpo de creança, a alma... já não via!...

Como era triste o quadro! A bocca se entreabria
como s’inda quizesse um ai! Soltar ao mundo.
A negra multidão te olhava e parecia
tocada de pavor e de um odio profundo!

Via-se em cada rosto um riso de ironia,
como desafiando os céos e o mundo inteiro.
Uma creança loira os labios entreabria
e apontava sorrindo o corpo do caixeiro!...
E o corpo, já sem vida, o vento balouçava!
Era como uma lampada sombria, negra,
alumiando o povo... A multidão seismava
e ouvia-se distante a voz da tontinegra...

Dezembro, 1885.

Mais uma vez na ditas “Notas” lemos a respeito desse poema:

“A creança suicida”. Esta poesia lembra um facto acontecido no Rio de Janeiro 
em fins de 1885 e que muito horrorisou a Côrte do Império. A imprensa referio-se 
unisona a esse acto talvez inocente de uma creança que apenas estrava na vida. Eis 
a carta deixada pelo pobresinho:

“Eu vou dizer o que sinto dentro do meu coração. Eu vou fazer uma asneira, 
conheço que é, mas é por causa de eu pensar de [...] e de meus irmãos. Eu estou 
empregado trabalhando para uns e outros, de graça, e eu sem lenços para assoar, 
sem botinas para calçar, sem dinheiro para o bond. E uma vez vim a pé da [...] Real 
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Grandeza, em Botafogo, á rua Sete de Setembro n. 119. [...] isso... bem pensado, 
não e para se ter pena e doer o coração? depois de ver meus irmãos desgraçados, 
sem ter, coitados, roupa [...] vestirem e sabe Deos sem comida para comerem, 
coitados. E eu lembrando disto tudo e mão tendo para socorrer não tenho coragem 
de vel-os nesta triste miseria e por isso mato-me porque não [...] em mais nada e 
o mais adeos.

“Lembrança a quem por mim perguntar.”
Esta carta foi publicada pelo “Diario de Noticias” de 6 de dezembro.
A creança que tinha 13 annos chamava-se José Alves de Castro. (ibidem)

O aspecto trágico do poema parece ter exigido de seu autor uma justificativa, 
uma explicação. Transformar um fato até então impensado – o suicídio de uma 
criança – em poesia exigiu do poeta um forte amparo na referencialidade, o que 
fez que ele recorresse aos jornais e ainda trouxesse à cena a fala de sua “persona-
gem”. Talvez, o fato trágico carecesse de referencialidade para ser aceito como 
representação. O gosto pelo trágico, sobretudo ao dar à sociedade a imagem 
de um vampiro, bem como o ambiente e as imagens agourentas parecem se 
manter ao longo da obra de Caminha, destacadamente em seu romance Bom-
Crioulo, cujo primeiro capítulo traz, segundo Leonardo Mendes, fortes traços 
do estilo gótico, que é também um modo de representação do romantismo. 
Ainda segundo Mendes (2000, p.122), o gótico é:

Originário do romance sentimental, o gótico surge das narrativas românticas 
de terror. O gótico romântico trata da condição atormentada de uma criatura 
suspensa entre os extremos da fé e do ceticismo, da beatitude e do horror, do ser 
e do nada, do amor e do ódio. O ser gótico tragicamente dividido revela o rio bar-
roco subterrâneo que atravessa a província romântica, unindo ambos na mesma 
revolta contra a ordem clássica. Ao combinar o terror com o horror e o mistério, 
as narrativas góticas criam uma atmosfera de apreensão...

Talvez esse poema seja o ápice do trágico nesse livro de Caminha. Todo o 
livro é marcado por passagens trágicas, desde a dedicatória à sua mãe já fale-
cida, bem como nos poemas “Tristeza no lar”, “Melancolia”, “Aquelle lenço” 
e “Convalescente”, mas também respingando nos demais poemas, uns mais 
outros menos. Concluímos a abertura desse pacote da biblioteca de Caminha 
por dizer que os indícios aqui apresentados nos possibilitara conhecer um 
pouco de Adolfo Caminha como autor-leitor e, notadamente, o seu diálogo 
com a literatura romântica com a qual as histórias da literatura que registram 
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o seu nome e os títulos da sua obra pouco o identificam ou o fazem a modo de 
exceção ou de outra rubrica, a nosso ver, pouco esclarecedora. Esse diálogo não 
cessa em seu primeiro livro, pois ele se estende para o segundo como veremos 
ao abrir o segundo pacote de sua biblioteca.

Segundo pacote

Este segundo pacote da biblioteca de Caminha traz em sua etiqueta o título 
de seu segundo livro, Judith e Lágrimas de um crente, de 1887, que, para Lucio 
Jaguar, pseudônimo do Padeiro Tibúrcio de Freitas:

foram apenas uma vaidade muito bem entendida de alumno talentoso que ao 
concluir o seu curso de “humanidade”, achou que devia assignalar a sua passagem 
pela Escola com alguma cousa mais do que uma estudantada ali qual quer! um 
livro, uma obra d’arte que em todo o tempo falasse de sua cerebração. 

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

Era uma vaidade a satisfazer que elle tinha. O livro podia pertencer a qualquer 
escola, isto, neste tempo para ele era cousa muito secundaria; o que o preocupava 
era que o livro fosse publicado n’aquelles dias, antes que a Armada contasse mais 
um tenente.5

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

Essa citação é, possivelmente, a certidão de nascimento mais completa do 
segundo livro de Caminha, que é formado por dois longos contos. A extensão do 
primeiro, com dezessete capítulos, bem como a sua forma fazem dele mais uma 
novela do que um conto propriamente dito. Obviamente que a trama narrativa 
ainda não é tão complexa quanto a de A normalista e nos romances posteriores 
a esse. O número de personagem também não é tão grande que permita um 
maior número de ações. O mesmo também se pode dizer do segundo, no en-
tanto esse é um pouco mais curto que o anterior, contando somente quatorze 

 5	 Cf.	Jaguar,	A	Normalista.	In:	O Pão da Padaria Espiritual	(1892,	p.5).
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capítulos e uma trama narrativa também não complexa. As páginas dos dois 
contos possuem numeração distintas: o primeiro vai de 1 a 115; o segundo de 1 
a 57. Vale destacar também que no original o segundo conto possuiria somente 
53 páginas, o que de fato não se confirma. Lágrimas de um crente tem de fato 
57 páginas, uma vez que alguns números foram trocados ou repetidos.

Do que, porém, trata Judith? A sua narrativa se passa em 1879. Nela, o 
leitor conhece a história de Judith, a protagonista, órfã de pai e mãe, que, por 
influência do irmão, Alberto, casou-se com o comendador Soares, bem mais 
velho do que ela, o que a desagrada tanto quanto o casamento por interesse. 
Alberto é o que o narrador chamou de “um libertino gasto”. Ele se aproveita 
da riqueza do cunhado e, entre uma embriaguez e outra, jura amor à irmã. 
Essa, inconformada com a própria situação e a vida do irmão, que considera 
dissoluta, passa a receber os galanteios de Edmundo B. como uma expectativa 
de, enfim, encontrar o grande amor. Os galanteios acontecem quando Soares 
a deixa na companhia do irmão e vai à fazenda a fim de conter uma revolta 
dos escravos.

Na fazenda, o comendador Soares recebe uma carta anônima denuncian-
do as visitas de Edmundo à Judith, o que faz que Soares volte à cidade onde 
chega justamente na hora em que os dois iam fugir. Surpreendido, Edmundo 
é atingido e Judith é impedida de fugir. Edmundo deixa o Brasil e vai para os 
Estados Unidos. Judith e Alberto são aconselhados por Soares a deixar a casa 
dele, que não os queria mal, mas que precisava manter a sua honra limpa, 
desfazendo-se da traidora. Alberto, que se arrepende da vida que levava, pro-
cura o padre Nogueira, que era conhecido de sua mãe. Judith e ele vão viver 
em companhia do sacerdote.

Esse segundo livro de Adolfo Caminha foi dedicado ao seu pai, Raimundo 
Ferreira dos Santos Caminha, que à época ainda estava vivo, uma vez que veio 
a falecer em 23 de abril de 1893. O conto Judith tem como epígrafes estas 
palavras de Madame de Staël: “Il’y a dans un mariage malhereux une force de 
douleur qui depasse toutes les autres peines de ce monde”.6 No centro desse conto 
está o tema do casamento infeliz, que tanto movimentou os românticos.  Está 
também a crítica ao casamento entre uma mulher jovem e um homem bem 
mais velho, tema esse que encontramos em Senhora, de José de Alencar, que 

 6	 “Há	em	um	casamento	infeliz	um	dor	tão	forte	que	ultrapassa	as	outras	penas	deste	mundo”	
(Tradução	nossa).
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considerou como indesejada a união de Aurélia com o Sr. Lemos, seu tio e 
tutor. Para esse tema não poderia haver melhor epígrafe do que essa de Mme 
de Staël, justamente ela que fornecera “des idées (plus que des thèmes) aux 
Romantiques”.7

No livro de Caminha não há indicação de qual obra de Mme de Staël foi 
retirada a citada epígrafe; no entanto, acreditamos que se trate de seus dois 
romances Delphine e Corrine ou l’Italie, o primeiro é de 1802 e o segundo, de 
1807. Sobre Delphine, lemos: “L’eloge du divorce que contient Delphine se situe 
dans le contexte d’une douloureuse et déjà ancienne opposition de la romancière 
à la morale profesée par sa mère”.8 Ou seja, houve a preocupação de Caminha 
em definir uma linha de relação entre a epigrafe e o conteúdo direto do conto, 
já anunciando para os seus leitores e leitoras o que encontrariam pela frente.

Em Judith, encontramos no terceiro capítulo a personagem do comendador 
Soares lendo o Jornal do Commercio, mais precisamente a “parte Commercial, 
cambios, etc.”. O que já apresenta uma relação entre a literatura e os perió-
dicos, a mesma relação que constaremos no conjunto da obra de Caminha e 
que, de fato, era bem comum entre os homens de letras no Brasil do final do 
século XIX. Na mesma cena em que o comendador lê o jornal citado, uma 
chamada à porta, enquanto as personagens almoçam, os faz pensar que se 
tratasse do entregador da Revista Ilustrada, o que reforça a relação já citada, e 
que se repete ao longo do conto uma vez que são nomeados outros periódicos 
como a Gazeta, o Jornal, o Paiz. A literatura e a imprensa de circulação ou 
propriamente literária estavam alimentando-se constantemente, valendo-se 
uma da outra. São exemplos de construções de representações, lembrando 
aqui o conceito de Chartier, realizadas dentro da própria representação por 
meio da linguagem poética.

Nas conversas entre Alberto e Judith há referência às histórias da Ca-
rochinha e do afamado João de Calais, uma das narrativas tradicionais da 
literatura oral e de cordel que circulava e ainda circula no Brasil, notadamente 
no Nordeste. São geralmente histórias que se contam em família ou entre 
amigos como podemos constatar nessa cena de Judith na fala de Alberto: 
“– Não faz mal. Elle hoje hade vir outra vez e, então, passaremos a noute ou 

 7	 “idéias	(mais	que	temas)	aos	Românticos”	(Tradução	nossa),	Ambrière	(1990,		p.40).
 8	 “O	elogio	do	divórcio	contido	em	Delphine	se	situa	no	contexto	de	uma	dolorosa	e	já	antiga	

oposição	da	romancista	à	moral	professada	por	sua	mãe”	(Tradução	nossa).	Ambrière	(1990,	p.43).
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jogando o ècarté ou contando histórias, ainda que sejão da Carochinha ou 
do João de Calais” (ibidem, p.59). Assim como as obras citadas mostram-se 
como constituidoras de momentos, situações e apontam para fatos vindouros, 
guiando a leitura, elas também fazem parte da constituição das personagens 
como é, nesse conto, o caso da personagem Edmundo, o galanteador que 
teria seduzido Judith:

Detenhamo-nos a porta do quarto de Edmundo, um compartimento bem 
arejado, fresco, mas, onde reinava a maior desordem. Trouxas de roupa suja por 
debaixo da cama entregues aos ratos e ás baratas, calças de todas as côres e feitios, 
paletós e sobre-casacas misturavam-se pelos cabides e nada faltava alli para que um 
rapaz da tempera do filho do barão de... sahisse elegantemente vestido e penteado 
á ultima moda. O leito estava desarranjado como si alguem acabasse de se espojar 
sobre elle, e a cabeceira o romance de Zola � Nana, com as folhas machucadas que 
o vento açoitava. (ibidem, p.103)

Por esse indício, ou seja, pela citação do romance de Zola, vemos que Adolfo 
Caminha já tomara conhecimento da existência de Nana, publicado em 1880 
como parte de Les Rougon-Macquart. Não é por acaso que esse romance de Zola 
é citado, pois como sabemos, a sua personagem é uma cortesã. Assim como 
encontraremos em A normalista, o narrador preocupa-se em descrever o espaço 
mais íntimo em que vive a sua personagem, ou seja, o quarto. Juntando-se à 
escolha do romance o ambiente em que o livro se encontrava vemos que a sua 
função na trama narrativa é conformar ainda mais a personalidade de Edmun-
do. Nana se insere na longa linhagem de cortesãs que talvez tenha surgido na 
literatura francesa com Manon Lescaut, de 1731, do Abade Prevost, seguida 
de A Dama das Camélias, de 1848, de Alexandre Dumas Filho, já aqui citada 
quando tratamos do primeiro livro de Caminha. No Brasil, podemos juntar 
a elas Lucíola, de 1862, de José de Alencar. Melhor leitura parecia não haver 
para a personagem Edmundo, ele mesmo representado como uma versão 
masculina de Nana.

Ainda a respeito dos indícios de leitura que encontramos em Judith estão 
os livros do padre Nogueira com quem Judith e seu irmão foram morar após 
deixarem a casa do comendador. A casa do sacerdote é assim descrita:

Não havia um canto onde não estivesse um relicario, uma imagem de santo. 
Entre as duas janellas que abriam para o jardim ficava a estante repleta de obras 
religiosas e livros catholicos. Ahi estavam ricamente encadernados a famosa e 
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inprescindivel (sic) Biblia Sagrada, a vida de Jesus de E. Renan, o Martyr do Gol-
gotha de Escrich entre outras obras importantes como as de Homero e Virgilio. 
(ibidem, p.94)

Vemos que espaço e leitura, nesse caso, se imbricam, compõem o ambiente 
em que vivia o sacerdote com quem os irmãos, agora distantes da vida fidalga, 
foram morar. A austeridade e a bondade que suscita a presença das imagens 
dos santos parecem confrontar com o ambiente em que viviam Judith e Al-
berto. Os títulos indicados – A vida de Jesus, de Ernest Renan; O martir do 
gólgota, de Henrique Perez Escrich; as obras de Homero e Virgílio, que não 
são nomeadas – se contrapõem aos títulos anteriormente citados, marcando, 
desse modo, uma modificação na vida das personagens.

Pelas obras aqui arroladas percebemos que nesses primeiros livros Adolfo 
Caminha se prepara para escrever aqueles outros mais densos, não somente em 
volume de matéria escrita, mas, sobretudo, densos na trama e nos elementos 
principais da narrativa que ele enriqueceu com referências as mais diversas das 
leituras que realizou ao longo de sua formação e de sua atuação como escritor. 
O teor romântico do conto parece evidente. E talvez o primeiro argumento 
dessa afirmação já esteja em seu título, onde encontramos o significante “lá-
grimas” como forma de marcar o sentimentalismo e a emoção. A esse respeito 
afirmaram Rosenfeld & Guinsbourg (1978, p.264-5):

Entre os antecedentes do movimento romântico, também é digna de nota a onda 
de sentimentalismo burguês que se espraia pelo século XVIII. Um tom intensamente 
emotivo, que extravasa em especial os romances ingleses de Richardson, Sterne, 
Goldsmith, invade a literatura européia. O jovem Goethe, tal como ele próprio se 
descreve mais tarde em Dichtung und Warheit (“Poesia e Verdade”), chora sobre 
estes romances. E não só ele, pois na mesma obra, que é um grande panorama da 
vida intelectual alemã na segunda metade do século XVIII, vê-se como todo mundo 
o acompanha nesse choro. O pranto é geral. As lágrimas umedecem boa parte da 
correspondência daquela época. Assim, quando Wieland, o poeta exponencial do 
rococó alemão, volta à cidade natal, após dez anos de ausência, e encontra a namorada 
de sua juventude, os dois estacam à distância de uma dezena de metros um do outro, 
estremecem e se entreolham longamente; depois, ela dá alguns passos à frente e ele 
retrocede, ela abre os braços, ele se precipita ao seu encontro e cai, ela o levanta, os 
dois enfim se beijam e choram abundantemente um nos braços do outro. Mas as 
lágrimas têm vez outrossim na França da Ilustração, onde surge a comédie larmoyante, 
de Destouche e Diderot. Aliás a tragédia burguesa, um gênero de peça que começa 
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então a ser cultivado, é também extremamente sentimental. É o caso de Miss Sara 
Sampson, de Lessing, texto escrito em 1755 e que constitui o primeiro êxito do autor. 
Segundo as descrições da época, o público se comovia a tal ponto com o cruel destino 
da pobre moça, raptada, seduzida e envenenada que se desfazia em lágrimas, horas 
a fio. Não menos lamentos terá provocado o romance de Goethe, Os sofrimentos do 
jovem Werther, uma das mais lídimas expressões dessa corrente sentimentalista.

Se Judith traz uma epígrafe retirada da obra de Mme de Staël, em Lágrimas 
de um crente encontramos uma citação da obra de Victor Hugo: “Oui, tout 
grand coeur a droit aux grands infortunes”.9 Assim como no conto anterior, 
essa citação já prenuncia o que o leitor encontrará no interior do livro. Mas há 
nesse conto um outro elemento que o distingue do anterior. Foi possivelmente 
em Lágrimas de um crente que, pela primeira vez, Adolfo Caminha tenha se 
dirigido aos seus leitores. Na portada do conto lemos:

Ao leitor

O leitor piedoso que tantas vezes tem honrado os hospitaes e casa de mizericor-
dia com a sua amavel e consoladora presença, que tem lido na fronte macilenta de 
tantos infelizes historias as mais tristes, não se recusará acompanhar-me á um destes 
estabelecimentos de caridade, certo de que pouco tem a perder com a visita.

E’ um instante, leitor.
N’aquelle compartimento que alli vês, á entrada, habita um moribundo. Entre-

mos sem ruido. Vêde? Tenue claridade ilumina-lhe o semblante cadaverico. Ouvis? 
Quasi que não se lhe percebe a respiração. Parece resomnar; não acordemol-o. 
Aquelle corpo quasi sem vida occulta uma alma de heróe, mas desses heróes obs-
curos que passam sem deixar nome na historia.

Queres ler a vida deste martyr, leitor? Vem commigo, approxima-te de vagar, 
pé ante pé, Este manuscripto que aqui vês a cabeceira do doente contem a sua 
existencia inteira. Sejamos indiscretos uma vez na nossa vida. Leia-mos juntos 
o que dizem estas paginas escriptas em caracteres tremulos, talvez em noites de 
insomnia: Lagrimas de um crente.

Além de ser a primeira vez que Adolfo Caminha usa o recurso do narratário, 
explicitando um diálogo com seu leitor, que ele considera ser piedoso, esse é 
mais um recurso característico das narrativas românticas como podemos cons-
tatar em vários romances de José de Alencar (2003a, p.10), como em Diva:

 9	 “Sim,	todo	grande	coração	tem	direito	aos	grandes	infortúnios”	(Tradução	nossa).
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Um belo dia recebi pelo seguro uma carta de Amaral; envolvia um volumoso 
manuscrito, e dizia: “Adivinho que estás muito queixoso de mim, e não tens razão. 
Há tempos me escreveste, pedindo-me notícias de minha vida íntima: desde então 
comecei a resposta, que só agora concluí: é a minha história nesta carta. Foste meu 
confidente, Paulo, sem o saberes; só a lembrança da tua amizade bastou muitas 
vezes para consolar-me, quando eu derramava neste papel, como se fora o invólucro 
de teu coração, todo o pranto de mina alma.”

O manuscrito é o que lhe envio agora, um retrato ao natural, a que a senhora 
dará, como ao outro, a graciosa moldura.

P.

Achar um manuscrito ou recebê-lo de alguém, que não sabemos bem ao 
certo de quem se trataria, mas que narrava a história de uma personagem, dava 
ares de verossimilhança aos fatos narrados. Norma Goldstein (2003, p.3), a 
respeito de textos trocados entre o narrador e o narratário, afirmou sobre o 
romance Diva, de Alencar:

Um bilhete, endereçado “a G. M.”, inicia o romance Diva, de José de Alencar. 
Trata-se de um engenhoso ardil cuja função – como a de outros ingredientes roma-
nescos da trama – é sugerir ao leitor a veracidade do relato que se segue, o ‘manuscrito’ 
em que o narrador-personagem, Augusto Amaral, conta o desenrolar de seu namoro 
com a bela Emília Duarte. Desta forma, sentir-se-ia o público da época (1864) mais 
próximo do episódio vivido pelos heróis do livro. Deve-se ter presente que a ficção 
romântica destinava-se a leitores que buscavam entretenimento e que visavam a 
identificar-se com os apaixonados da obra; peripécias e lances imprevistos envolviam 
o par amoroso, até que fosse superado o obstáculo à sua união.

 Ainda nas obras de Alencar, mais precisamente no romance Lucíola, 
encontramos o uso do artifício das cartas, que também se estabelece numa 
correspondência trocada entra narrador e narratário. No centro dessa cor-
respondência está o romance, que o leitor lê na forma impressa. Em Lucíola, 
lemos: “Ao Autor. Reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhe 
dou. Novembro de 1861. G. M.” (Alencar, 2003b, p.11). Em Cinco minutos 
o artifício não é uma carta, mas a transformação da ficção em história: “É uma 
história curiosa a que vou lhe contar, minha prima. Mas é uma história, e não 
um romance” (Alencar, 1959, v.1, p.181). Nesse caso, a palavra história pode 
ser substituída pela palavra verdade ou similar como fato.

Como vemos, o artifício usado por Caminha é característico da narrativa 
romântica, mas, além de servir aos objetivos e circunstâncias citados antes, 
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esse tipo de artifício funciona como um desvio ou descolamento entre aquilo 
que se narra e aquele que narra. Há no interior desse afastamento uma suposta 
delegação de escrita, que, pela ausência, traz à cena a atuação de terceiros, 
mesmo que esses não sejam diretamente nomeados.

Há também nesse fato, e mais precisamente nessas “Lágrimas de um cren-
te”, a produção de uma aproximação entre o narrador e o leitor por meio de 
palavras e expressões de convencimento, procurando fazer o leitor desvendar 
a história de um herói obscuro, doente, miserável, recolhido a uma casa de 
misericórdia, de quem se deve ter pena e comiseração. Por meio dessas palavras 
dedicadas ao leitor procura-se estabelecer com ele uma relação de intimidade. 
Constrói-se, desse modo, mais uma prática de representação. O que o narratário 
e o leitor, aliás ele é nomeado, lerão é um manuscrito, e nesse ponto o mundo 
do impresso se encontra com o mundo da escrita à mão, ou seja, o encontro 
de um meio de produção mecanizado e de grande escala encontra-se com o 
mundo da palavra grafada na intimidade com os instrumentos de sua gravação: 
pena, tinta e papel.

Muitas vezes esse recurso é apontado na tradição da crítica literária como 
a criação de uma circunstância de verdade, como já vimos ao ler a citação de 
Norma Goldstein; no entanto, ele jamais é pensado como uma representação 
das circunstâncias e das condições de produção que, naquele momento, ainda 
eram vigentes no Brasil provocando a coexistência de suportes e práticas de 
escrita: o impresso e a indústria da impressão, o manuscrito e a manufatura da 
escrita. Esse manuscrito com o qual o leitor conhecerá a história do herói obscu-
ro é exatamente o conto “Lágrimas de um crente”, que ele já tem em mãos no 
suporte impresso. Então, por que criar essa representação? Por que representar 
o manuscrito dentro do livro impresso? O manuscrito é uma representação no 
livro impresso e pelo qual o leitor pagou, o mesmo que ele guardará em suas 
estantes; é aquele que o fará companhia em seus momentos de lazer. Esse livro 
impresso tem um formato, as palavras estão gravadas em suas páginas de forma 
mecânica, mas, ainda assim, é ao manuscrito que o autor recorre.

Como representação, o manuscrito é também uma memória trazida à cena, 
não somente a memória da vida de uma personagem, mas podemos dizer tam-
bém que é a memória das condições de produção da literatura. O manuscrito 
como memória dessas condições tende a desaparecer da cena do livro à medida 
que, no século XX, a indústria do livro se desenvolve e se efetua. Se, nesse caso, 
ou seja, no século XX, o manuscrito é trazido à cena, é para dar a narrativa 
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um certo ar de mistério ou para contar aquilo que ainda não é público como 
também vemos nesse caso específico do livro de Adolfo Caminha. No século 
XX, o que vemos é a presença do livro dentro do livro por meio do recurso do 
mise en abîme, cujo exemplo clássico na literatura brasileira do período seria o 
romance São Bernardo, de Graciliano Ramos.

Voltemos, porém, ao caso do conto “Lágrimas de um crente” e ao século 
XIX. O fato de recorrer ao leitor de forma mais explícita, de chamá-lo a co-
nhecer o herói da trama narrativa, de desvendar na companhia do narrador 
a vida desse moribundo e a consequente narrativa dos fatos é um exemplo 
da consciência que aos poucos foi adquirindo o autor a respeito do papel da 
leitura. O leitor é chamado a ler. Em outras palavras, o leitor é chamado a 
desvendar o manuscrito que um outro escrevera, ou seja, a dar ao público a 
escrita delegada por um outro, mas que se efetiva na sua leitura que denuncia 
a representação de uma escrita não existente porém já configurada em livro: 
“Este manuscripto que aqui vês a cabeceira do doente contem a sua existencia 
inteira” e esse “manuscripto” se chama: “Lágrimas de um crente”.

Assim, já no início do livro as relações entre escrita e leitura se evidenciam 
por meio da representação dessas. Na obra de Adolfo Caminha, essas relações 
se tornam mais constantes à medida que as suas narrativas se fortalecem e, 
mais e mais, o autor vai avançando no sistema ou campo literário, inserindo-se 
nas várias atividades que o conformavam naqueles idos anos do século XIX, 
sendo a leitura uma delas. Mas o que conta o suposto manuscrito? Quem é, 
enfim, o herói obscuro, o mártir, o moribundo da narrativa escrita à mão, mas 
impressa no livro?

O primeiro capítulo é uma espécie de dedicatória do conto a um amigo, 
cujo nome ficamos conhecendo no sexto capítulo, trata-se de Luiz – “O resto 
tu sabes, Luiz” (Caminha, 1887b, p.32) –  supostamente aquele mesmo que 
convidara o leitor a ler com ele a história do mártir esquecido. Nele, lemos: 
“Escrevo-te do leito, desse lugar sagrado onde o homem nasce ama e morre” 
(ibidem, p.9). Ao final do capítulo, lemos: “Lerás n’este manuscripto como 
no próprio livro de minh’alma. Deos, esse meo pai e pai de todo o mundo, há 
de permitir que eu conclúa esta historia sombria. Quarda-a [sic] como uma 
reliquia, que são páginas da alma de um desgraçado” (ibidem). Assim, vemos 
que a ideia do manuscrito veio do interior da narrativa, veio daquele que a 
“escreveu”. A personagem chama o livro de “páginas”, ainda que acima as 
chamasse de livro, o livro da sua alma. No entanto, sabemos também que o 
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autor do livro é Adolfo Caminha. Temos, assim, um autor do livro e outro do 
manuscrito, o que faz do resultado final ser uma poligrafia, nesse caso, uma 
grafia de várias mãos.

“Lágrimas de um crente” conta a história de Eduardo, o martir, que fora 
abandonado pelos pais biológicos e adotado por Edwiges T, uma prostituta, 
que faleceu vitimada pela tuberculose, deixando-o novamente órfão, fazendo 
que ele abandonasse os estudos de  medicina para ser professor aos dezoito 
anos, mais precisamente professor de matemática para crianças. Assim, a vida 
de Eduardo passou a ser mais difícil com a morte de Edwiges como podemos 
concluir da leitura deste trecho sobre a sua habitação: “So os meos discipulos 
sabiam que eu morava em um humilde cubiculo da cidade, eu, um explicador 
de mathematicas” (ibidem, p.35). Mas o ideal de Eduardo não era de fato a 
medicina, era a poesia. No entanto, a necessidade do estômago o fez dedicar-
se ao ensino:

Preciso é que te diga, meo amigo, eu sempre fui avesso ás mathematicas; era 
um sacrificio para mim o fazer um calculo por mais simples que fosse.

Uma imaginação como a minha não pode cuidar das cousas positivas.
O Ideal era a minha patria predilecta.
Mas era preciso voltar o olhar para baixo.
Desgraçados os poetas si levassem a vida inteira a fazer poesia. Para isso 

seria preciso que não existisse esse orgão faminto que se chama – estomago. 
(ibidem, p.34)

Essa personagem é possivelmente a primeira manifestação do pensa-
mento de Caminha a respeito do trabalho do escritor, trabalho esse cuja 
remuneração ele defenderá em seu livro Cartas literárias e como já o vimos 
em capítulo específico. Mas continuemos com a narrativa de “Lágrimas de 
um crente”. Eduardo estava na época de descobrir o amor. Indo à casa de um 
dos seus alunos – o Luizinho –, que logo ele compara ao Raphaël, romance 
de Alphonse de Lamartine, publicado em 1849: “Já leste o ‘Raphael’ de La-
martine? Luizinho e Raphael deviam-se parecer” – citando mais um român-
tico, ele conhece Lucinda, por quem se apaixona. Entra em cena o dinheiro 
para impedir que os dois se amem. Sempre os cobres a separar os amantes 
românticos. O primeiro encontro é também a ocasião do constrangimento 
pelo fato de Eduardo não ter como apresentar-se decentemente vestido em 
um salão de festas:
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A minha cabelleira basta devia causar riso áquella sociedade avida de prazeres.
Uma velha sobrecasaca, um chapéo que de cinzento mudara-se em verde, umas 

calças ainda cheirando a benzina era o traje elegante com que eu ia me apresentar a 
familia do Luizinho. Pobre de mim! De quantos [sic] zombarias seria eu victima essa 
noite! Todos me olham espantados como si vissem em mim outro judeo errante. Mui-
tos evitaram os meos comprimentos [sic] disfarçando a repugnancia. (ibidem, p.40)

Esse drama de Eduardo também o encontramos no José Pereira, editor da 
Província, no romance A normalista, o que, pode-se dizer, que faz de Eduardo 
um ensaio para a formação daquela personagem mais bem construída no roman-
ce de 1893, passados então seis anos. O pai de Lucinda se opôs ao namoro dos 
dois e Eduardo resolve então ir à Guerra do Paraguai: “Dous sentimentos subli-
mes palpitavam dentro do meo coração: o amor da Patria e o amor de Lucinda” 
(ibidem, p.47). Sentimentos mais românticos essa personagem não poderia ter. 
Voltando da guerra e indo à casa de sua amada, condecorado, porém sem uma 
perna, Eduardo não a encontra mais. Lucinda, não tendo como unir-se a ele, 
entrou para o convento em Santa Tereza, onde, dias depois, ele a escuta cantar 
no coro. Eduardo retorna ao convento mais uma vez, no entanto não escuta mais 
a voz da freira, que depois soube haver morrido: “Perguntei si havia morrido 
alguém. – Sim, disse-me uma irmã. Morreu a menina Lucinda” (ibidem, p.56).

Assim como no primeiro conto, nesse não há muitos indícios de leituras 
feitas por Adolfo Caminha, ao menos não o há de forma mais aparente; no en-
tanto, vemos que o autor já realizava leituras entre o romantismo, representado 
por Raphaël, de Lamartine, e Nana, de Zola. Se ao mesmo tempo as leituras 
românticas se mostram como exemplos de permanência, a presença do título 
naturalista se mostra como exemplo de mudança ou de deslocamento dos seus 
interesses estéticos e literários, que, de fato, se tornarão mais evidentes nos 
romances futuros. Surgem desse movimento outras representações que não 
seriam possíveis somente com a manutenção, mas que se apoiam no jogo entre 
manutenção e mudança que, pouco a pouco, o escritor descobrirá, ou, se já as 
conhecia, foi as utilizando.

Terceiro pacote

No paiz dos yakees, de 1890/1894, é o nome que lemos na etiqueta do 
terceiro pacote da biblioteca de Caminha. Esse seu livro foi primeiramente 
publicado no jornal O Norte, de Fortaleza, em 1890; somente em 1894 foi 



348 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

publicado em livro, no Rio de Janeiro, pela Domingos de Magalhães. De 1887, 
ano da publicação dos dois primeiros livros de Caminha, já teriam se passado 
três anos quando o livro em questão foi dado ao público. Adolfo Caminha já 
havia sido exonerado da Marinha e se encontrava em Fortaleza. Passados esses 
três anos, o que lera o escritor? Que indícios de suas leituras encontramos ao 
abrir mais este pacote de sua biblioteca?

Na verdade, podemos até dizer que as referências às suas leituras contidas 
nesse seu livro não correspondem ao período de três anos, uma vez que em 
No pais dos ianques temos a narrativa de sua viagem de instrução aos Estados 
Unidos, viagem essa que ele realizara entre os dias 19 de fevereiro de 1886 e 
7 de dezembro do mesmo ano, quando retornou ao Rio de Janeiro. Esse livro 
de Caminha traz elementos típicos do diário, como o ordenamento de fatos 
a partir do recurso das datas, apesar de também fazer uso da organização em 
capítulos e não em meses como comumente vemos nos diários. Por aquelas 
datas percebemos que a viagem antecedeu a publicação dos dois primeiros 
livros, que, assim como já vimos, são de 1887. Adolfo Caminha fora aos Estados 
Unidos a fim de participar da Exposição Industrial de Nova Orleans na qual 
o cruzador Almirante Barroso foi apresentado como a mais importante criação 
da engenharia naval brasileira:

O comandante levava ordem para chegar a Nova Orleans em tempo de assis-
tirmos à abertura da exposição internacional americana, onde o Almirante Barroso 
devia figurar como legítimo e admirável produto da indústria naval brasileira tão 
pouco conhecida no estrangeiro. (Caminha, 1979, p.123)

Segundo Adolfo Caminha, o Almirante Barroso foi o único produto ge-
nuinamente nacional que chamou a atenção dos americanos, em razão, ainda 
segundo ele, da participação “insignificante” do Brasil na exposição, o que, na 
sua opinião, se justificava com a “Indiferença, talvez, simples indiferença de 
nossos governos” (ibidem, p.41). Essa indiferença produzia pavilhões muito 
acanhados do Brasil ante outros países como o México e os Estados Unidos. 
Esse fato fazia que o Almirante Barroso fosse recebido com surpresa: “– Como? 
Pois no Brasil também se fabricam navios de guerra? Está muito adiantado o 
Brasil!” (ibidem, p.40).

No país dos ianques é o registro do encontro de Caminha com os Estados 
Unidos, o que, segundo Brito Broca (1957a, p.204), não costumava ser comum 
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entre os nossos homens de letras. Assim, as referências aos Estados Unidos, 
sobretudo se comparados à França e especialmente a Paris, são raras: “E o livro 
que nos dá conta dessa excursão, No País dos Ianques (Domingos de Magalhães 
editor, 1894), constitui um dos primeiros depoimentos de escritor brasileiro 
sôbre os Estados Unidos, motivo bastante para nos despertar interêsse...”.

Essas suas memórias de viagem foram somente publicadas em 1890; 
assim, o período de três anos caberia ao tempo de escrita. Segundo consta na 
introdução do livro, ele fora mesmo escrito naquele ano: “Escritas em 1890, 
as páginas que se vão ler podem não ter a importância de um estudo completo, 
mas de algum modo têm seu valor intrínseco” (Caminha, 1979, p.116). Logo 
nas suas primeiras páginas, encontramos o indício de que Caminha fora leitor 
de Hippolyte Taine, sobre quem afirmou:

TAINE, o glorioso Taine, o querido filósofo cuja obra admirável tem sido uma 
espécie de bússola para os que se iniciam na complicada arte da palavra; Taine, o 
mestre, aconselhava sabiamente, com aquela profundeza de vista e com aquele 
raro e superior critério de artista e pensador:

Que chacun dise ce qu’il a vu, et seuleument ce qu’il a vu; les observations, pourvu 
qu’elles soient personnelles et faites de bonne foi sont toujours utiles.

Devo a estas palavras a lembrança de escrever as múltiplas impressões, os su-
cessivos transportes de admiração, de júbilo e tristeza por que passou meu espírito 
durante meses de viagem nos Estados Unidos. (ibidem, p.115)

 Hippolyte Taine foi uma das figuras cujo pensamento mais esteve 
presente no Brasil do final do século XIX. Na França, “[il] fut l’un des maîtres 
à penser de sa génération et de toute la fin de siècle”.10 Já vimos que a presença 
de Taine fora forte junto aos membros da Academia Francesa do Ceará e da 
Escola do Recife. Era de Taine, por exemplo, a ideia de explicar a obra pelo 
meio em que fora publicada, bem como a necessidade de aproximar a literatura 
dos métodos e modelos científicos da época. A propósito de Taine e seu modo 
de analisar a literatura, lemos:

À la fois critique et historien de la littérature, il voulut créer une critique toute 
scientifique, fonder un théorie sur la relation de l’oeuvre et son milieu, élaborer un 

 10  “ele foi um dos mestres no pensamento de sua geração e do todo o fim de século.” (Tradução 
nossa). Ambrière (1990, p.428).
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système permettant de rechercher la casualité de l’oeuvre et d’expliquer, logiquement 
et scientifiquement, grâce à la méthode inductive, les cas particuliers par les principes 
généraux. Ces principes, exposés dans De l’intelligence, sont ao nombre de trois: la 
race, le milieu, le moment, facteurs nécessaires et suffisants pour rendre compte de 
l’apparition des oeuvres littéraires ou des personnalités historiques.11

Esse determinismo de Taine, essa precisão em dizer somente o que tinha 
visto de um modo pretensamente ortodoxo parece em princípio ter norteado a 
escrita de No país dos ianques; no entanto, o que constatamos é que não faltou 
a essa vontade de verdade a atuação do escritor ficcionista, o que fundamenta 
uma das características ou validades da crítica de Adolfo Caminha, qual seja, 
a sua relação interna com a ficção. No entanto, ainda quanto ao método de 
Taine, foi exatamente essa busca pela verdade que parece tê-lo esvaziado, 
uma vez que, mais e mais, a objetividade passou a ser questionada, sobretudo 
com o aparecimento das vanguardas europeias e o surgimento das múltiplas 
possibilidades de representação de uma mesma cena. Parece mesmo ter sido 
em Taine, e talvez em outros que acreditavam e difundiam esse método, que 
Adolfo Caminha fundou as bases desse seu modo de olhar e narrar aquilo que 
via, criando, desse modo, registros de memória que foram, pela especificidade 
de seu fazer, atravessados pela linguagem tipicamente ficcional.

Feito esse registro da leitura de Taine, o primeiro autor que Caminha citou 
foi Gustavo Adolfo, que se encontrava preso na nova penitenciária do Recife. 
Sobre Gustavo Adolfo, afirmou Caminha (1979, p.119):

Há criminosos de toda espécie, em cujos semblantes retratam-se delitos tene-
brosos. Nada, porém, nos comoveu tanto como a história do preso Gustavo Adolfo, 
que, há quase vinte anos, cumpria a terrível sentença a que fora condenado. Era 
um desses sentenciados simpáticos que inspiram compaixão a quem os observa 
de perto.

 11  “Quanto à crítica e à história da literatura, ele [Taine] queria criar uma crítica totalmente 
científica, fundar uma teoria sobre a relação da obra com o seu meio, elaborar um sistema per-
mitindo pesquisar a causalidade da obra e de explicar, logicamente e cientificamente, graças ao 
método indutivo, os casos particulares pelos princípios gerais. Estes princípios, expostos em De 
l’intelligence, são em número de três: a raça, o meio, o momento, fatores necessários e suficientes 
para dar conta da aparição da obras literárias ou das personalidades históricas” (Tradução nossa). 
Ambrière (1990, p.429).
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Gustavo Adolfo faz parte de uma galeria de obscuros que Adolfo Caminha 
cita ao longo do conjunto de sua obra. A um dos artigos de Cartas literárias ele deu 
exatamente o título de “Os obscuros”. O tratamento que ele deu a essas figuras 
os conforma entre os miseráveis e os mártires. Os miseráveis e os mártires da 
literatura com os quais ele parecia, de algum modo, assemelhar-se ou identificar-
se ou querer-se mostrar como tal em mais um ato de representação da figura do 
autor. Sendo assim, o retrato que Caminha pintou de Adolfo não podia ser outro. 
Nesse retrato há algum reconhecimento de um pelo outro, ambos Adolfo:

Gustavo Adolfo parecia-nos um regenerado, tal o aspecto humilde de sua 
fisionomia e o tom comovente de sua voz. O isolamento transformara-lhe a alma. 
A dor tem isto de bom – purifica o espírito, é como um crisol. Esse infame, essas 
assassino, Gustavo Adolfo, era um mártir. Aquele semblante abatido pela insônia, 
aquele rosto descarnado, aqueles olhos cansados de chorar, aqueles lábios lívidos 
de defunto, cansados de repetir a palavra – perdão, lembravam a figura resignada 
de um moribundo que nada mais espera senão a eterna liberdade – a morte.

Vimo-lo na casa dos condenados, entre as quatro paredes de um miserável 
cubículo, vestido de preto, barba crescida, macilento, arrependido e só.

Poucos iam incomodá-lo ali, naquela pavorosa solidão, e no entanto ele não 
odiava ninguém e desejava falar a todos.

Tinha dezenove anos quando a fatalidade o arremessou a Fernando de Noro-
nha. A justiça humana o havia condenado a esta pena infamante – galés perpétuas. 
(ibidem)

Na tentativa de consolar Gustavo Adolfo, Caminha mais uma vez recorreu 
a Lamartine: “Console-se, disse eu ao desaventurado moço. E citei Lamartine: 
– Vivre c’est attendre” (ibidem, p.120).12 Gustavo Adolfo fora encarcerado por 
assassinar a prostituta por quem se apaixonara e que trazia em suas orelhas 
um par de brincos que ele, o criminoso, achava que eram de diamante. Triste 
engano, eram falsas as joias. Segundo Adolfo Caminha, a cena desse crime o 
fez lembrar de uma peça de Shakespeare:

Ei-lo que se levanta de um ímpeto, pisando devagar, sorrateiramente, tão de leve 
que dir-se-ia uma sombra; ei-lo que se encaminha para a porta da rua, tateando, 
encostando-se às paredes, pé ante pé, sem respirar, olhando sempre para trás, para o 
leito da amante (lembra-me a cena da “Cimbelina”, de Shakespeare). (ibidem, p.119)

 12 “Viver	é	esperar”	(Tradução	nossa).
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Essa afirmação coloca-nos diante de uma dúvida. Acreditamos que Ca-
minha referia-se, possivelmente, à peça O Cimbelino, uma daquelas feitas na 
última fase da carreira de Shakespeare. A ela podemos juntar Péricles, Conto 
de Inverno e A tempestade. Gustavo Adolfo foi preso por cometer assassinato. 
O que não impediu que Adolfo Caminha transformasse a vítima em ré ao afir-
mar: “A mulher, sempre essa criatura profundamente sedutora e misteriosa!” 
(ibidem, p.121). Além disso, Caminha também fez uso da máxima corrente 
entre os juristas da época: “Cherchez la femme” (ibidem, p.120),13 máxima 
essa que encontramos, por exemplo, em A Nova Escola Penal, de Viveiros de 
Castro, livro esse lido e criticado por Adolfo Caminha em suas Cartas literárias. 
Citamos Castro (1913, p.199):

A celebre máxima franceza – cherchez la femme – não é apenas uma phrase de 
espírito, encerra uma enorme verdade, traduz a influencia terrivel que a mulher 
exerce sobre o homem, principalmente quando este tem um caracter enfraqueci-
do por tendencias hereditarias, recebeu uma educação imperfeita ou vive em um 
ambiente corrompido.

Gustavo Adolfo, ainda no cárcere, teve publicado um livro de poemas 
intitulado Risos e lágrimas, que, segundo Caminha (1979, p.122), era “uma 
coleção de poesias sentimentais e amorosas que pouco valem pela forma e onde 
se acham cristalizadas as dores do infeliz poeta, cuja imaginação cantava entre 
lágrimas”. Risos e lágrimas, do paraense Gustavo Adolfo, nascido em Belém 
em 1850, como consta na Enciclopédia da literatura brasileira, é de 1882. A 
esse seu livro seguiram-se: Cantos do desterro, de 1884, e Canções do exílio, de 
1891, ambos de poemas (Coutinho & Sousa, 2001, v.1, p.162).

No rol de citações de nomes de autores e títulos de obras, seguiu-se um 
outro autor não menos obscuro, aliás, citado como um exemplo estrangeiro 
do que seriam os Gustavos Adolfos pelo mundo afora. Trata-se de Imbert-
Galloix.14 A seu respeito não conseguimos muitas informações. No entanto, 

 13 	“Procure	a	mulher”	(Tradução	nossa).
 14 “Nasceu em 22.1.1807 em Genebra (Suíça) e faleceu em 27.10.1828 em Paris (França). Publicou 

em 1826 Méditations lyriques. Mal acolhido em sua cidade natal, onde deu conferências sobre os 
escritores franceses célebres do momento, Galloix estabeleceu-se em Paris onde, doente e sem 
recursos, morreu após conhecer o poeta Victor Hugo. Este lhe consagrara em Littérature et philoso-
phie mêlées, de 1834, páginas onde ele faz o seu protótipo de artista romântico. A publicação de suas 
Poésies (Genebra, 1834) deu a Galloix uma discreta porém durável consagração póstuma” Fonte: 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F15942.php (Consultado em 5 jun. 2008, tradução nossa).



adolfo CaMInHa 353

Adolfo Caminha o citou ainda uma vez em seu artigo “Os obscuros”, de 
Cartas literárias.

Obras polêmicas, igualmente naturalista, parecem ter sido lidas constan-
temente por Adolfo Caminha, como o foi com o romance A carne, de Júlio 
Ribeiro, ao tratar de cenas de castigos estremados como o era a chibata então 
em voga na Marinha. Ao citar esse romance de Ribeiro, Caminha também 
faz referência à produção de sua própria obra, mencionando o seu conto A 
chibata, o que lhe fez retomar a sua produção de anos antes da publicação de 
No país dos ianques.

Das possíveis leituras realizadas por Caminha e dos indícios dessas leituras 
registradas no seu livro em questão chamou-nos a atenção o fato de que ele 
obtivesse informações dos Estados Unidos por meio da leitura de escritores 
franceses, como Chateaubriand, citando desse Les Natchez, uma vez que se 
encontrava no rio Mississipi já próximo de chegar a Nova Orleans. De Cha-
teaubriand, Caminha (1979, p.132) citou também Voyage en Amérique:

O pôr-do-sol entre a neblina que cobria os horizontes fazia lembrar as pági-
nas de Chateaubriand na sua Voyage en Amérique, páginas esculturais e cheias de 
comovida nostalgia dos que se vão da pátria...

Quanta verdade nas suntuosas descrições do poeta! Quanta poesia naquelas 
paragens desertas da foz do Mississipi – Saara de neve estendendo-se a perder de 
vista nos horizontes sem fim! Que de maravilhas ocultavam-se por trás daquelas 
planícies, lá onde o olhar não atingia!

 Aproximando-se do dia da partida de Nova Orleans, Caminha recor-
reu mais uma vez a Chateaubriand: “E entanto aproximava-se o dia da partida: 
íamos embora rumo de norte, levando conosco a imorredoura lembrança do 
Meschasebé, ‘le roi des fleuves’, e das legendárias terras que Chateaubriand po-
etizara nas suas inimitáveis viagens” (ibidem, p.150). Ainda de Chateaubriand, 
referindo-se possivelmente a um dos seus livros citados, afirmou Caminha a 
respeito da Filadélfia:

E eu fiz o resto da viagem pensando no assombroso progresso daquela cidade 
enorme, que ainda em 1791 não era mais que uma simples colônia a respeito da 
qual Chateaubriand exprimia-se deste modo: L’aspect de Philadelphie est froid et 
monotone... (ibidem, p.170)
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Se juntarmos a esses dois títulos de Chateaubriand, o Paris en Amérique, de 
Édouard Laboulaye, publicado em 1863, em Paris, pela editora Charpentier 
com o pseudônimo de docteur René Lefebvre, concluiremos que a leitura feita 
por Adolfo Caminha, a fim de informar-se a respeito dos Estados Unidos, 
foi de autores franceses em francês, não havendo sequer uma referência a 
autores norte-americanos, ainda que fosse em traduções para o português 
ou mesmo para o francês. Mesmo que ele dissesse que “admira os Estados 
Unidos como uma segunda pátria, porque ali moravam juntas todas as li-
berdades e florescem prodigiosamente todas as nobres idéias civilizadas...” 
(ibidem, p.132) – as suas leituras eram francesas. A respeito do citado livro 
de Laboulaye, afirmou Caminha: “Paris en Amérique é um dos livros mais 
curiosos e originais que eu tenho lido sobre os Estados Unidos” (ibidem, 
p.161). Como vemos, na formação de leitor de Adolfo Caminha, Paris e a 
França estavam sempre em foco.

Se faltam referências à literatura estadunidense, não são poucas as vezes em 
que Adolfo Caminha refere-se àquele país como o país das novidades tecnoló-
gicas, das descobertas no campo da ciência: “Todos ansiávamos pela chegada 
ao país maravilhoso dos ianques, ao berço da eletricidade, todos queríamos 
conhecer de visu o celebrado país das descobertas engenhosas” (ibidem, p.127). 
A esse respeito podemos citar também:

O espírito inventivo dos americanos revela-se a cada passo nas grandes cida-
des dos Estados Unidos. Em todos os estabelecimentos, em todos os ramos da 
atividade pública se encontra uma aplicação nova da mecânica industrial, um 
artifício de utilidade pública, econômico e curioso, uma invenção engenhosa... 
(ibidem, p.166)

Para conhecer os Estados Unidos, Caminha parece ter se preparado pre-
viamente, estudando a língua inglesa como nos leva a concluir na leitura do 
trecho que a seguir transcrevemos:

Desde logo entramos, de combinação, em “sérios” estudos do idioma inglês 
praticando uns com os outros, compulsando manuais de conversação, decorando 
significados, preparando-nos, enfim, da melhor forma, para retribuir gentilezas, 
captar amizades, responder a todas as perguntas que nos fossem feitas à queima-
roupa. Sim, porque tudo quanto havíamos aprendido teórica e praticamente na 
Escola, não era bastante. Faltava-nos a facilidade, o traquejo da palavra estrangeira, 
que havíamos de adquirir à força de vontade e aplicação assídua.
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Alguns oficiais, entre os quais o comandante, riam-se do nosso apuro, e, de vez 
em quando, atiravam-nos de surpresa uma pergunta em inglês. Quanto disparate, 
quanta tolice a princípio! O certo é que depois, com o tempo, já nos entendíamos 
sofrivelmente. Noblesse oblige... (ibidem, p.127)

Mesmo com o objetivo de aprender o inglês, vemos que Caminha acaba por 
escrever em francês a já clássica expressão La noblesse oblige, isto é, a nobreza 
obriga, usada como sinônimo de educação e gentileza em relação a situações 
vividas fora do hábito. Por todo o livro há várias expressões em língua francesa 
e em menos volume em língua inglesa. Ainda a respeito da leitura realizada a 
fim de melhor aproveitar a viagem encontramos o seguinte relato: “Quanto a 
mim, o meu primeiro cuidado foi munir-me de um guia da cidade, espécie de 
pocket-book muito cômodo, registrando indicações úteis de estabelecimento e 
lugares principais” (ibidem, p.135).

Dessa citação é importante destacar o fato de Caminha citar o formato do 
guia, um livro de bolso, muito cômodo e comum em viagens, o que mostra o 
seu cuidado em aproveitar ao máximo o tempo livre, ou seja, o período em que 
não devia dedicar-se às atividades a bordo ou mesmo em terra para conhecer 
da melhor forma possível as cidades por onde passava, que, no caso referente 
a essa citação, era Nova Orleans, pois nessa cidade, segundo ele, “Tínhamos 
tempo bastante [...] para observar os costumes americanos e fazer um juízo 
mais ou menos aproximado daquele belo povo” (ibidem).

Vale destacar também o fato de Caminha referir-se ao seu guia em formato 
de bolso, o que explica, ao menos em parte, as inúmeras afirmações, muitas 
vezes precisas, a respeito de monumentos, estátuas, ruas, parques, prédios, 
construções etc. que ele encontrou ao longo da viagem, como ele deixa entrever 
na ocasião em que se encontrava, em Nova Orleans, no cruzamento das ruas 
St. Charles e Canal, diante da Estátua de Clay: “Parei defronte do monumento 
e consultei meu alcorão, quero dizer meu guia manual” (ibidem, p.136).

Algo aparentemente tão banal e simples aponta, no entanto, para o fato de 
que Adolfo Caminha procurava munir-se de informações as mais diversas e 
precisas a fim, talvez, de cumprir aquele objetivo primeiro, com fundamento em 
Taine, de dizer a verdade do que via. Além disso, o registro da leitura do guia de 
bolso indica que Caminha procurou trazer para a sua narrativa dados concretos 
sobre a realidade que presenciava, além, é claro, do registro de suas impressões 
pessoais a respeito de leituras, situações, pessoas, locais etc. constituindo desse 
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modo mais representações de si e da forma de compreender e ler o espaço em 
que se encontrava, bem diferente do seu país de origem ao qual ele sempre 
recorre, estabelecendo comparações entre o Brasil e os Estados Unidos.

Essa combinação de dados referenciais e impressões pessoais, que en-
contramos ao longo de sua obra, no caso específico de No país dos ianques, 
Caminha parecia anotar em um caderno, como nos faz concluir a citação que 
transcrevemos: “Vamos adiante, consultemos o caderno de notas” (ibidem, 
p.148). Assim, percebemos, pela combinação de leitura e escrita, que Adolfo 
Caminha já na viagem pensava em publicar o seu No país dos ianques, como 
nos leva também a concluir a seguinte afirmação: “E de fato, esse trabalho, essa 
difícil tarefa demandaria, incontestavelmente, muito mais que uma soma de 
notas mais ou menos verdadeiras e algum estilo” (ibidem, p.115). Em seguida, 
Caminha afirmou: “Os poucos meses que passei nos Estados Unidos apenas 
me proporcionaram ensejo de admirar, através de um prisma todo pessoal, o 
progresso assombroso desse extraordinário país” (ibidem, p.116).

Ainda em francês, encontramos em No país dos ianques uma citação de 
Boileau, que Caminha faz após observar a paisagem, segundo ele, formada 
de casas simples e similares umas as outras, onde na sua imaginação viviam 
pessoas simples e a este respeito ele afirmou:

Invejava os simples, os sertanejos, os homens do campo – esses para quem a 
vida corre sempre calma, porque seu coração não conhece outro amor senão o da 
esposa e o dos filhos, esses de quem Boileau dizia: Heureux est le mortel qui du mond 
ignoré/ Vit content de soi même en un coin retiré... (ibidem, p.139)15

Essa, portanto, é a segunda vez que encontramos um indício da leitura de 
Boileau feita por Adolfo Caminha. Infelizmente, a qualidade da impressão do 
livro Voos incertos (primeiras páginas), como já afirmamos, nos impossibilitou 
de saber qual trecho Caminha cita do poeta e crítico francês, restando legível 
apenas o seu nome, porque grafado em maiúsculo: BOILEAU. Ainda assim, 
vemos pelas duas ocorrências que a leitura de Boileau, ao menos na época, fora 
uma constante para Adolfo Caminha. Vemos, por mais esse exemplo, que as 
leituras de Caminha em grande parte eram de origem francesa, o que consta-
tamos também nos demais títulos de sua obra como veremos a seguir.

 15 	“Feliz	é	o	mortal	que	do	mundo	ignorado/	Vive	contente	de	si	mesmo	em	um	canto	retirado...”	
(Tradução	nossa).
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Ainda da França há duas referências: uma indireta, feita a partir da viagem 
em uma embarcação, segundo Adolfo Caminha, de muito boa qualidade, que 
conduzira os guardas-marinha, alguns oficiais e o comandante do Almirante 
Barroso a Port-Eads:

Uma excelente embarcação a Keokuk, espécie de pequena cidade flutuante, muito 
larga e espaçosa, avantajando-se em dimensões aos vapores da Companhia Brasilei-
ra. Três pavimentos: o superior, coberto por um grande toldo, onde os passageiros 
podiam fumar à vontade; o do meio formando um salão-refeitório, ao lado do qual 
ficavam os camarotes e o porão, para mercadorias; rodas à popa, sistema de locomoção 
que não conhecíamos; duas chaminés, e máquina possante. Em semelhantes condi-
ções éramos capazes de fazer a volta ao mundo em oitenta dias... (ibidem, p.146)

Vemos, por essa citação indireta de Le tour du monde en quatre-vingts jours 
(A volta ao mundo em oitenta dias), de 1873, do escritor francês Jules Verne, 
uma relação entre a viagem feita por Caminha na embarcação e a viagem feita 
por Phileas Fogg e seu fiel empregado Jean Passepartout a fim de pagar uma 
aposta que o inglês fizera com seus amigos – a de que daria a volta ao mundo 
em oitenta dias – na sua ida diária ao clube para jogar cartas. Caminha, desse 
modo, parece encontrar-se com Fogg na sua única aventura fora do Brasil.

A outra citação é bem mais complexa. Uma vez que ela liga esse livro de 
Caminha ao seu livro, já aqui analisado, Voos incertos (Primeiras páginas), pois 
nesse já vimos a utilização das personagens Marguerite Gautier e Armand Du-
val no poema intitulado Margarida. Em No país dos ianques, as personagem do 
romance de Dumas Filho, escrito em 1848, são retomadas por Caminha quando 
ele narrou a história do romance de Manuel, um companheiro seu de farda, 
com Eva Smith, segundo ele, mulher “muito conhecida nos cafés-concertos de 
Nova Orleans” (ibidem, p.153): “Amaram-se por muitos dias, gozaram todas 
as delícias imagináveis, ele proibiu-a de andar nos cafés, ela proibiu-o de olhar 
para outras raparigas, e assim corresponderam-se de comum acordo, sem que 
nunca houvesse entre eles a menor desavença” (ibidem).

Eva, que queria viajar com Manuel para o Brasil, foi surpreendida pelo 
aviso do seu amado que o navio Almirante Barroso suspenderia âncora no dia 
seguinte. Assim, o casal estaria desfeito. Manuel retornaria ao seu país e Eva 
continuaria em Nova Orleans. Além dessa sua apropriação das personagens, 
Caminha foi além, uma vez que no livro em causa lemos: “Último ato, e aqui 
é que está o apropósito” (ibidem, p.154). “Cenário: o Mississipi pardo e mur-
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murejante sob a luz moribunda do crepúsculo”, isto é, Adolfo Caminha monta 
uma pequena peça para encenar o fim do relacionamento de Eva e Manuel 
como lemos a seguir:

E quando o Barroso desapareceu na primeira curva do rio, ainda ouvíamos, 
tomados de uma tristeza infinita, a mesma voz cheia de desespero, agora abafada 
pela distância, soluçada e plangente:

– Good-bye, Manuel! Good-bye...
E dizer que a Dama das Camélias é uma exceção na vida sentimental nas filhas 

de Eva!...
O nosso Armando, que aliás nunca pretendeu regenerar ninguém, deixou-se 

cair numa saudade profunda, num longo adormecimento da alma, de que só acor-
dou no alto-mar, quando já não se avistava um ponto sequer da costa americana. 
(ibidem, p.154-5)

Com essa citação concluímos o arrolamento do que temos chamado de indí-
cios de leitura de Adolfo Caminha em No país dos ianques. Pelo que pudemos 
ver, e ainda veremos de forma mais detida ao nos concentrarmos na análise de 
sua atividade como crítico literário, a presença do autor de ficção também se faz 
presente nessa sua narrativa de viagem. Procuramos destacar os seus indícios 
de leitura e as relações possíveis entre eles, sejam as relações internas, quando 
relacionamos as suas próprias obras, sejam as relações externas, isto é, das 
obras lidas com as obras de Caminha, sobretudo quando esse as utiliza como 
demonstramos com o romance de Dumas Filho. A seguir deteremos a nossa 
análise nos indícios de leitura presente no quarto pacote de sua biblioteca.

Quarto pacote

É noite de víspora
à luz parca do abat-jour
na Rua do Trilho
Lendo A Normalista.
(Sânzio de Azevedo. 
Lanternas cor de aurora)

A normalista (Cenas do Ceará), de 1893, é o título do romance de estreia 
de Adolfo Caminha. Nesse romance, já encontramos uma narrativa mais bem 
conformada, como temos dito ao longo deste capítulo. De fato, o seu autor já 
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não é aquele dos títulos que o antecederam, ainda que nele se encontrem, como 
veremos adiante, alguns dos indícios de leituras que verificamos nos títulos já 
aqui analisados. A normalista (Cenas do Ceará), o que conta o seu enredo?

Trata-se da história de Maria do Carmo, afilhada de João Maciel da Mata 
Gadelha, mais conhecido como João da Mata, e de Dona Terezinha, a Dona 
Teté, como era chamada pelo marido na intimidade. Maria do Carmo é órfã 
de mãe, que falecera acometida de uma síncope cardíaca. O pai, Bernardino 
de Mendonça, a deixara aos cuidados dos compadres antes de ir tentar a sorte 
no Pará, após perder a mulher e os bens na seca de 1877, que ficou conhecida 
na historiografia cearense como a Grande Seca de 1877-1878 e que muito con-
tribuiu para o imaginário local a respeito das estiagens e de suas consequências 
na vida social local.

Em Fortaleza, Maria do Carmo estudava no Colégio da Imaculada Concei-
ção, instituição católica de freiras francesas, como quisera o seu pai. Só depois 
ela deixou essa instituição e foi estudar na Escola Normal, que era laica, de onde 
vem o título do romance: A normalista. Na casa dos padrinhos, na rua do Trilho, 
Maria do Carmo conhecera o Zuza, estudante de Direito no Recife, por quem 
ela se interessou e iniciou um namorico. Em torno do casal pairava o João da 
Mata já com os seus desejos de possuir a afilhada. A fofoca sobre o namoro de 
Maria do Carmo e Zuza, bem como a interferência do padrinho fizeram que o 
desejo da normalista de casar-se com o futuro advogado não se realizasse. João 
da Mata a seduziu e tempos depois, abandonada pelo Zuza, que regressava 
ao Recife a fim de continuar os estudos e para quem o relacionamento com a 
normalista nada mais fora do que um passatempo, soube que estava grávida. 
Para todos, o filho era do Zuza. Mas o era do padrinho.

Maria do Carmo deixou a Escola Normal e foi esperar o nascimento do filho 
no bairro do Outeiro, em casa de Mestre Cosme e tia Joaquina. Ali, ela teve 
o filho, que faleceu ao cair de cabeça no chão tão logo nascera, por descuido 
da parteira. Depois de alguns meses de recuperação do parto complicado e da 
morte súbita do filho, Maria do Carmo volta à Escola Normal e estava noiva 
do alferes Coutinho.

Em linhas muito gerais é essa a história do romance A normalista. A crítica 
literária ao longo da história de sua recepção o definiu como o “romance da 
vingança”, que teria sido motivada pelo fato de que, tendo a sociedade forta-
lezense visto com maus olhos o relacionamento de Caminha com Isabel Jataí 
de Paula Barros, à época já casada com o alferes Fausto Augusto de Paula 
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Barros, igualmente militar como o escritor, quis vingar-se, fazendo-lhe um 
romance em que aparecessem as suas mazelas sociais e morais. Está no centro 
dessa compreensão o binômio vida e obra, que muito explicou a literatura e 
ainda a ideia da literatura ser um reflexo da realidade, uma espécie de superfície 
especular na qual vemos o real ou ainda um fotografia com a qual captura-se 
a realidade.

Desde os primeiros textos críticos a seu respeito, escrito por quantos se 
ocuparam desse romance, como o foram por exemplo Pápi Júnior (1897) e 
Frota Pessoa (1902, p.215-33), até a mais recente biografia de Caminha (Al-
buquerque, 2000),  todos reforçaram essa sua origem, que, podemos dizer, 
transformou-se em epíteto, fazendo que o romance pudesse ser subintitulado 
de o romance da vingança em vez de A normalista (Cenas do Ceará) como o 
chamou originalmente o seu autor.

Uma outra leitura, no entanto, é possível, uma vez que as referências à li-
teratura da época são inúmeras, o que faz do romance uma espécie de registro, 
ainda que ficcional, daquilo que se lia e se escrevia no final do século XIX em 
Fortaleza. Por ora, fiquemos com o que já foi feito a propósito dos demais livros 
do autor: o arrolamento e a análise dos indícios de leitura que encontramos no 
conjunto de sua obra e, agora, nesse seu romance de 1893.

A epígrafe de A normalista foi retirada do livro Esplendores e misérias da 
cortesão, do tomo IX, de A comédia humana, de Balzac. A última incarnação 
de Vautrin é a quarta parte daquele livro. Em A normalista lemos:  «Une des 
obligations auquelles ne doit jamais manquer l’historien des moeurs, c’est de ne 
point gâter le vrai par les arrangements en apparence dramatiques, surtout quand 
le vrais a pris la peine de devenir romanesque».16 Mais uma vez, Caminha traz à 
cena a importância da apreensão do verdadeiro, sentindo-se ou apresentando-se 
ele mesmo como um historiador dos modos, uma vez que a verdade dos fatos 
era a diferença fundamental entre a história e a literatura.

A leitura de Balzac também parece estar presente na criação dos tipos que 
constam nesse romance de estreia de Adolfo Caminha. São tipos bem constru-
ídos, alguns ganham as características bem demarcadas, como João Maciel da 
Mata Gadelha, que, usando a supressão de nome e sobrenome, o narrador o 

 16 “Uma das obrigações as quais jamais deve faltar ao historiador dos modos é não corromper o 
verdadeiro pelos arranjos aparentemente dramáticos, sobretudo quando o verdadeiros corre o 
risco de se tornar romanesco” (Tradução nossa).
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transformou em João da Mata, ou seja, como homem vindo do mato, da selva 
onde estavam as feras a busca de presas afim de saciar-lhes a fome. Também de 
Balzac, mas podemos dizer que também de Eça de Queiroz, viera a ideia do sub-
título – (Cenas do Ceará) – que inúmeras edições do romance desconsideram. 
Como sabemos, A comédia humana foi organizada em divisões e subdivisões, 
muitas delas organizadas em cenas, como “Cenas da vida privada”, “Cenas da 
vida provinciana”, “Cenas da vida parisiense” da qual fazem parte o já citado 
“A última encarnação de Vautrin”, “Cenas da vida rural”.

Esse recurso parece fazer do narrador e dos leitores assistentes de fatos 
que se desenrolam diante deles. Talvez também seja por esse motivo que o 
enredo do romance muitas vezes, seja na focalização de personagens, seja na 
da paisagem, lembre um roteiro para o cinema, ideia essa que ainda não existia 
naqueles anos. Esse fato é também um exemplo de representação da literatura 
como uma constituição de imagens encadeadas, cena após cena, criando uma 
narrativa que se desejava vista. De Eça de Queiroz sabemos que o seu romance 
O primo Basílio tem como subtítulo “Episódio doméstico”, e o romance O crime 
do padre Amaro tem como subtítulo (Cenas da vida religiosa).

O segundo indício de leitura presente em A normalista é uma referência 
ao livro A imitação de Cristo, publicado no século XV e atribuído a Tomás de 
Kempis. É formado de quatro livros. Trata-se de uma obra devocional. No 
contexto do romance de Caminha serviu ao narrador para marcar o período 
em que Maria do Carmo era interna no Colégio da Imaculada Conceição: 
“Quando ia passar o domingo em casa, uma vez ao mês, metia-se para os fundos 
do quintal ou pelas camarinhas, muito calada, muito sonsa, a ler a Imitação...” 
(Caminha, 1998, p.21). Assim, o livro em causa é usado como um marcador 
de tempo e de comportamento na vida da personagem protagonista.

Se Maria do Carmo lia a Imitação, Zuza, o seu pretendente, lia a Gazeta 
jurídica (ibidem, p.23). Não sabemos ao certo se se trata de um periódico que 
de fato existira, ou se se trata de um livro criado na trama romanesca para ca-
racterizar a personagem, que, como já vimos no breve resumo do enredo, era 
estudante de Direito, servindo também para marcar as diferenças entre Maria 
do Carmo e Zuza. A formação religiosa de Maria do Carmo se iniciara em casa, 
na companhia dos pais, como nos faz concluir a leitura deste trecho: “Crescia 
sem outra educação a não ser a que lhe davam os pais, de modo que, naquela 
idade, mal soletrava a Doutrina Cristã”, o que só reforça o perfil religioso da 
personagem, ao menos nos primeiros capítulos do romance (ibidem, p.26). 
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Ainda uma vez, encontramos uma passagem do romance que reforça este 
perfil: “Transportava-se, num vôo da imaginação, a Campo Alegre, e via-se, 
como por um óculo-de-ver-ao-longe, ao lado da mamãe, costurando quieta ou 
soletrando a Cartilha, ou na novena do Senhor do Bonfim, muito limpa, com 
o seu vestidinho de chita que lhe dera o Sr. Vigário” (ibidem, p.28).

A saída de Maria do Carmo também foi marcada pela mudança de suas 
leituras. Se antes ela lera somente livros devocionais, sua entrada na Escola 
Normal, de formação laica, foi acompanhada da leitura de O primo Basílio. 
A primeira vez que esse romance de Eça de Queiroz é citado na narrativa 
romanesca de Caminha foi em uma situação bem diferente do que já se vira a 
respeito de Maria do Carmo. Vejamos:

Depois que saíra da Imaculada Conceição a vida não lhe era de todo má. Ora 
estava no piano, ensaiando trechos de música em voga, ora saía a passear com a Lídia 
Campelo, de quem era muito amiga de escola, ora lia romances... Ultimamente a 
Lídia dera-lhe a ler O primo Basílio, recomendando muito cuidado “que era um 
livro obsceno”: lesse escondido e havia de gostar muito. (ibidem, p.31)

Os indícios de leitura do O primo Basílio, e nesse caso podemos afirmar 
mesmo que Caminha o lera, continuam nas páginas seguintes. Todos eles en-
voltos nesse tom de desconfiança, de leitura censurada e sempre servido como 
forma de marcar a mudança que se operara na personagem com a sua saída do 
colégio religioso para a instituição laica. A leitura desse romance queiroisiano, 
bem como a dos demais de sua lavra causaram verdadeiro alvoroço por parte de 
uns, mas também verdadeiro entusiasmo por parte de outros. Adolfo Caminha 
parece situar-se entre esses. Entre censura e admiração, Eça de Queiroz foi um 
dos autores mais lidos e comentados no Brasil até pelo menos após a guerra de 
1914-1918, como o declarou Brito Broca. É também dele este comentário que 
transcrevemos a respeito de O primo Basílio e sua recepção no Brasil:

Eça de Queirós não foi somente uma grande influência na literatura brasileira; 
foi também moda literária, que se iniciou por volta de 1878, quando se divulgou 
aqui O primo Basílio – implantando o que os cronistas da época chamavam de 
“basilismo” –, até a guerra de 1914, mais ou menos. No começo do século XX, 
Eça continuava a ser ma obsessão para muitos intelectuais brasileiros. E presen-
ciavam-se episódios como este: numa partida de Olavo Bilac para a Europa, os 
amigos, ao acompanhá-lo a bordo, recitavam versos com alusões aos personagens 
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do romancista português. Bilac ia a Portugal e era como se fosse encontrar aquela 
comparsaria d’Os Maias, d’O primo Basílio, d’A relíquia, tida como criatura de carne 
e osso, gente de verdade por todos os leitores e admiradores de Eça. Em meio dos 
adeuses em verso, Goulart de Andrade enviava “uma beijoca bem boa no imortal 
Johannes da Ega”; outro mandava recomendações ao conselheiro Acácio, e assim 
por diante. (Broca, 2005, p.174)

No caso do romance de Caminha, O primo Basílio também serviu para 
comparar o casal Maria do Carmo e Zuza ao casal Luísa e Basílio, pois Maria 
do Carmo quisera fazer-se de Luísa:

Que regalo todas aquelas cenas da vida burguesa! Toda aquela complicada 
história do Paraíso!... A primeira entrevista de Basílio com Luísa causou-lhe uma 
sensação estranha, uma extraordinária superexcitação nervosa; sentiu como um 
formigueiro nas pernas, titilações em certas partes do corpo, prurido no bico dos 
seios púberes; o coração batia-lhe apressado, uma nuvem atravessou-lhe os olhos... 
Terminou a leitura cansada, como se tivesse acabado de um gozo infinito... E veio-
lhe à mente o Zuza: se pudesse ter uma entrevista com o Zuza e fazer de Luísa... 
(Caminha, 1998, p.32, grifo nosso)

De fato, a leitura de O primo Basílio marca um verdadeiro rito de passa-
gem na vida da personagem caminhiana, como nos faz concluir o trecho que 
citamos a seguir:

Até aquela data só lera romances de José de Alencar, por uma espécie de bair-
rismo mal entendido, e a Consciência de Heitor Malot publicada em folhetins na 
Província. A leitura do Primo Basílio despertou-lhe um interesse extraordinário. 
“Aquilo é que é um romance. A gente parece que está vendo as cousas, que está 
sentindo...” (ibidem)

Vemos por essa citação que Maria do Carmo ela leitora apenas de romances 
românticos, aqui representados pelo nome de José de Alencar, e também de 
folhetins, no caso do escritor francês Heitor Malot, que, de fato, se chamava 
Hector Henri Malot, célebre pelo seu Sans famille, de 1878, que conta a história 
comovente do pequeno Remy. Sua estreia no romance se deu em 1859 com Les 
amants, seguido de Les epoux, de 1865, e Les enfants, de 1866, que constituíram 
a trilogia Victimes d’amour, bastante lida pelo público. Segundo Maria Letícia 
Guedes Alcoforado (1982, p.64), esse livro de Mallot citado no romance de 
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Caminha, Conscience, fora publicado na França em 1888 “e já estava divul-
gado no Brasil”. Ainda segundo Alcoforado, sobre o título de Malot lemos: 
“Possivelmente Adolfo Caminha o conhecera mesmo em Fortaleza para onde 
se tinha transferido naquele ano”.

A esse seu título poderíamos juntar outros de igual temática fundamen-
tados em dramas íntimos e enredos comoventes como Le Docteur Claude, 
Une bonne affaire, La Belle-Mère, Les batailles du mariage, em três volumes e 
ainda uma autobiografia de sua vida literária intitulada Roman des mes romans, 
de 1896. Suas obras são marcadas pela abundância de títulos, bem como por 
um moralismo discreto, utilizando todos os elementos do melodrama como 
a inverossimilhança de situações, convenção das personagens, maniqueísmo 
primário e tom meio heróico, meio lamuriante. Segundo lemos no Dictionnaire 
des littératures de langue française:

L’oeuvre de Malot s’inscrit donc dans le cadre plus général du roman des moeurs 
édifiant, dit “roman de la victime”, qui connut son apogée sous le second Empire. Le 
caractère naïf de certais romans les destinait plus particulièrement à la lecture enfan-
tine: En famille et Sans famille ont gardé aujourd’hui encore cette vocation.17

As referências a uma literatura romântica foi sempre uma constante na 
obra de Adolfo Caminha, seja para em alguns momento defendê-la, seja para 
atacá-la. Assim, temos referência aos poetas Barbosa de Freitas, cearense, e 
Victor Hugo, francês, esse já o vimos ser citado por Caminha em seus livros 
anteriormente analisados. Esses são dois indícios da permanência da leitura 
que fizera Caminha e que estava sendo constantemente citada em sua obra. 
Barbosa de Freitas foi um dos poetas românticos mais importantes da literatura 
cearense. Falecido aos 23 anos, publicou D. Juan Cacique. Poema biográfico ou 
a Epopéia do famoso João dos Santos e Helvecíadas, ambos de 1881. Segundo 
Sânzio de Azevedo (1976, p.61), deixou inédito o drama Joaquim de Souza, 
em três atos, escrito em 1877.

 17  Cf. Dictionnaire des littératures de langue française	(1994,	p.1477).	“A	obra	de	Malot	se	inscreve	
no	quadro	mais	geral	do	romance	de	modos	edificantes,	dito	‘romance	da	vítima’,	que	conheceu	
o	seu	apogeu	no	segundo	Império.	A	característica	ingênua	de	certos	romances	os	destinava	mais	
particularmente	à	leitura	infantil:	En	famille	e	Sans	famille	guardara	ainda	hoje	esta	vocação”	
(Tradução	nossa).
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Ao tratarmos de Adolfo Caminha como autor-editor, vimos que, nas 
páginas do jornal O Diário, ele anunciara por diversas vezes a campanha para 
a publicação do volume intitulado Poesias, de Barbosa de Freitas, a fim de, 
com o lucro da venda de seus exemplares, dar ao corpo do inditoso poeta um 
túmulo à sua altura. Desse modo, percebemos a relação entre os dois fazeres, 
o ficcional e o jornalístico, ambos com Adolfo Caminha em duas atuações 
distintas, a de escritor, no caso do romance, e a de editor, no caso do jornal, 
porém, ainda assim, essas atividades supostamente distintas se encontram nos 
fazeres do autor polígrafo como aqui o procuramos conceituar e se encontram, 
notadamente, na sua atividade de leitor.

 Fiquemos, então, com as situações em que Barbosa de Freitas foi citado 
no romance A normalista. O poeta aparece em uma conversa entre as perso-
nagens João da Mata e o Perneta, que, segundo lemos, “escrevia versos para 
o Judeu Errante” (Caminha, 1998, p.55) e “era metido a literato” considerava 
Barbosa de Freitas como o único poeta cearense verdadeiramente inspirado. 
E ao assim referir-se ao poeta o comparou a Victor Hugo:

Esse [Barbosa de Freitas], sim, cantava o que sentia em versos magistrais, 
dignos de V. Hugo. Conhecera-o pessoalmente. Um boêmio! Fazia gosto ouvi-lo! 
Que eloqüência, que verve, que talento! Sabia de cor muitas poesias dele, mas 
nenhuma se comparava ao Êxtase, “esse poema de amor”, que valia por todas as 
poesias de Juvenal Galeno. (ibidem)

 O poema “Êxtase” a que se refere a personagem é este:

Quando às horas silentes da noite,
Doce flauta descanta no ar,
Quando as vagas soluçam baixinho
Sobre a praia que alveja o luar!...

Solta o vate das cordas da lira
Mil canções deleitosas, d’amor
Que se orvalham nos puros fulgores
Do luar que inebria o cantor...

Sobre as cândidas vestes da brisa
Que se imerge no bosque sombrio,
Manda o vate canções deleitosas
Que se espalham nas ondas do rio.
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E as donzelas que escutam de longe
Sentem gozo, porém de matar!...

E o cantor que soluça seus trenos
De saudade lhes manda um adeus!...
Em presença dos astros que dormem
Sob as brumas cerradas dos céus!...

E as donzelas saudosas suspiram
Para o lado que foge o cantor...
E lhes mandam mil beijos na brisa
Mil suspiros banhadas de amor

Maranguape, 1876. (Freitas, 2004, p.15)

Nessa citação, dois poetas cearenses foram nomeados: o primeiro foi 
Barbosa de Freitas, boêmio, morto jovem; o segundo, Juvenal Galeno, que, à 
época, já era o patriarca da poesia do Estado. Sânzio de Azevedo (1976, p.27) 
afirmou a propósito dos dois poetas aqui citados:

Podemos assim situar o início do nosso [cearense] Romantismo em 1856, 
data da publicação, no Rio de Janeiro, dos Prelúdios Poéticos, de Juvenal Galeno, 
embora, na opinião de Antônio Sales, seus versos ainda mostrassem característi-
cas neoclássicas. Depois viriam, além das produções regionalistas de Galeno, os 
poemas byronianos de Joaquim de Sousa e de Barbosa de Freitas magnificados por 
um sopro condoreiro, além do legítimo Condoreirismo dos chamados Poetas de 
Abolição (Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins).

 Dois tipos de literatura, portanto, ainda que ambos sejam românticos, 
se conformaram de modo diferentes pela postura de seus autores na fala da 
personagem de Caminha. Lembremos também que o poeta francês Victor 
Hugo já fora citado na análise de livros anteriores de Adolfo Caminha. O 
fato de estar presente em A normalista reforça, de certo modo, a permanência 
do resultado da leitura de sua obra por Adolfo Caminha. Mas não foi essa a 
única vez que Victor Hugo foi citado no romance em causa. Sempre o poeta 
é retomado com o fim de comparar-se a ele uma personagem que se lançava 
nas letras locais como foi o caso do Castrinho, como podemos constatar no 
trecho a seguir, parte de uma conversa desse com a personagem José Pereira: 
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“Tens talento como um bruto, menino. Olha que quem escreveu isto vale o 
que escreveu, caramba! Continua, Castrinho, continua, que ainda há de vir 
a ser um grande poeta. Desta massa é que se fazem os Byron e os V. Hugo...” 
(ibidem, p.77).

Vemos pela citação desse trecho do romance que são apresentados como 
modelos de poesia os poetas George Gordon Byron, um dos nomes mais im-
portantes do romantismo inglês, e o igualmente romântico, porém francês, 
Victor Hugo. Obviamente que há nessas comparações e modelos uma certa 
ironia, uma vez que o romance de estreia de Adolfo Caminha é marcadamente 
naturalista, o que se não o coloca como opositor do romantismo de modo pro-
gramático, ao menos o expõe a uma situação conflitante entre as diversas esté-
ticas reinantes naquele período como já bem o afirmara Afrânio Coutinho.

Também da galeria dos poetas românticos encontramos citado em A norma-
lista o poeta Álvares de Azevedo, a ele fora comparado novamente o já citado 
poeta Barbosa de Freitas: “Os Álvares de Azevedo e os Barbosa de Freitas 
são gênios que aparecem de século em século, como certos cometas no céu da 
literatura!” (Caminha, 1998, p.56). Antes, Barbosa de Freitas fora comparado 
a Luís de Camões: “– Pois é isto, continuou o Perneta. O pobre Barbosa de 
Freiras acabou como o grande Luís de Camões na enxerga dum hospital, e 
nisto, penso eu, está a sua maior glória” (ibidem). Em ambos os casos, vemos 
que Barbosa de Freitas está, na economia da narrativa de A normalista, entre 
os grandes nomes da poesia de língua portuguesa. Entre a poesia portuguesa, 
representada pelo seu maior nome, e a poesia brasileira, representada por 
Álvares de Azevedo.

Jules Verne, que já o encontramos citado em No país dos ianques, de for-
ma indireta, agora, em A normalista, o encontramos nomeado diretamente 
em uma situação da vida escolar de Maria do Carmo. A leitura de sua obra 
fora recomendada às alunas da Escola Normal pelo professor Berredo, de 
Geografia:

E continuou a falar com a loquacidade de um sacerdote a pregar a moral, expli-
cando a vida e costumes dos selvagens da Nova Zelândia, citando Júlio Verne, cujas 
obras recomendava às normalistas como um “precioso tesouro de conhecimentos 
úteis e agradáveis”. – Lessem Júlio Verne nas horas de ócio; era sempre melhor 
do que perder tempo com leituras sem proveito, muitas vezes impróprias de uma 
moça de família.
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Vá esperando... murmurou a Lídia.
Eu estou certo – dizia o Berredo, convicto – de que as senhoras não lêem livros 

obscenos, mas refiro-me a esses romances sentimentais que as moças geralmente 
gostam de ler, umas historiazinhas fúteis de amores galantes, que não significam ab-
solutamente cousa alguma e só servem de transformar o espírito às incautas... Aposto 
em como quase todas as senhoras conhecem a Dama das camélias, a Lucíola...

Quase todas conheciam.
...Entretanto, rigorosamente, são péssimos exemplos...
Tomou um gole d’água e continuando:
– Nada! As moças devem ler somente o grande Júlio Verne, o propagandista das 

ciências. Comprem a Viagem ao centro da Terra, Os filhos do capitão Grant e tantos 
outros romances úteis e encontrarão neles alta soma de ensinamentos valiosos, de 
conhecimento práticos... (ibidem, p.65-6)

 Nessa citação, vemos que a leitura de Jules Verne é sobreposta à leitura 
dos românticos, cujos exemplos citados são Lucíola e A Dama das Camélias, 
que já encontramos outras vezes nos livros de Caminha, quando ele citara, 
por exemplo, as leituras de Hector Malot e Alencar, feitas, ambas, por Maria 
do Carmo. Assim, entre mudança e permanência, vamos tendo uma ideia do 
que pode ter sido a biblioteca de Caminha; ora os livros românticos constituem 
uma personagem, conformam a sua presença na narrativa ficcional, ora esses 
mesmos romances servem para exemplificar o embate entre estéticas que eram 
então vigentes naquele período. Destacamos o fato de esses títulos serem citados 
em uma cena escolar, o que evidencia a necessidade de uma nova aprendiza-
gem a partir da leitura. Como bem lembra Sânzio de Azevedo, nas notas que 
escrevera para a 13ª edição de A normalista, em ambos os romances – Lucíola 
e A Dama das camélias – a protagonista é uma meretriz. Esse fato é também o 
indício de que algo estaria por acontecer com alguma das alunas presentes na 
sala de aula do professor Berredo.

 É notório o tom de recomendação e reprovação moral que aqueles ro-
mances podiam suscitar nas suas leitoras. A fala implícita do narrador oniscien-
te: “Quase todas conheciam”, permeando a relação entre as alunas, o professor 
e os leitores do romance, demonstra que a leitura daqueles títulos citados por 
Berredo era mais comum do que se imaginava ou ainda era tão comum que 
até o próprio professor, dado ao tom de ironia da sua fala – “Estou certo – di-
zia o Berredo, convicto – de que as senhoras não lêem livros obscenos...” – o 
sabia. Mas é notória, também, a presença da ciência como nova formadora da 
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educação das jovens. A leitura de Jules Vernes indicava como que esse novo 
caminho, essa nova possibilidade: a ciência governaria a formação dos sentidos 
e do comportamento, por isso o destaque da funcionalidade daquelas leituras 
para a vida das personagens. Quanto à presença de Jules Vernes nas leituras 
de Caminha, afirmou Maria Letícia Guedes Alcoforado (1982, p.65): “É o 
espírito da época que se reflete aí, a preocupação cientifica que dominava o 
século XIX e que se traduz na admiração por aquele escritor”.

Aos romances a que chama de obscenos ele opõe como alternativa, mas 
também reprovável segundo os seus critérios, os romances que chamou de 
“história fúteis de amores galantes”, talvez referindo-se a um subgrupo de 
romances que circulavam com mais espontaneidade entre as jovens que não 
aqueles saídos de mãos de autores distinguidos pelo valor artístico alcança-
do, mas pela longas tiragens de suas edições. Talvez fosse o caso de lembrar 
aqui de romances como Elzira, a morta virgem, de Pedro Ribeiro Viana, cuja 
primeira edição é de 1883, ou Maria, a desgraçada, de Alfredo Elisiário da 
Silva. Ambos alcançaram um grande número de edições. Em 1898, Maria, 
a desgraçada alcançava a oitava edição e era mais um dos sucessos do editor 
Pedro Quaresma da Silva. Eram esses exemplos de “romances de sensações” 
como os classificou Alessandra El Far (2004).

Talvez o professor Berredo estivesse mesmo referindo-se a títulos como O 
primo Basílio que figurava nos jornais cariocas na seção dita “Leitura para ho-
mens”, como encontramos no anúncio da Livraria Cruz Coutinho, publicado 
na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 1894. Junto 
com aquele romance de Eça de Queiroz encontramos os seguintes títulos: 
Gotas de amor; Sensuaes; A amante de Jesus; Coccotes e conselheiros; Colleção 
da biblioteca picante; A carne, de Júlio Ribeiro, que já o vimos citado por Ca-
minha, em No país dos ianques; Thereza Philosopha; Amar, gozar e morrer e 
tantos outros do tipo.

A construção das personagens de Caminha sempre pareceu exigir de suas 
leituras. É o caso, por exemplo, do já aludido José Pereira, comparado com a 
rã de uma das fábulas de La Fontaine:

Cedo José Pereira começou a inchar como a rã de La Fontaine e a julgar-se, 
com efeito, um grande escritor, “um talento” capaz, olá! muitíssimo capaz de fazer 
as delícias de qualquer sociedade inteligente e ilustrada. Daí certo ar autoritário, 
certa prosápia que ele afetava em toda a parte, dizendo-se “contemporâneo de 
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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 sociedade cearense. (Caminha, 1998, p.71)

A rã a que se refere o narrador do romance A normalista é a da fábula “A rã 
que quer ser gorda como o boi”, de Fábulas, de 1668, de La Fontaine. Assim 
caracterizado, José Pereira queria ser mais do que o que era de fato. E, para 
melhor caracterizá-lo, não faltam a própria personagem recorrer a Rocha Lima 
e a Capistrano de Abreu, ambos daquela geração que ficou conhecida como a 
Geração de 1870 e da qual já no ocupamos. Vale destacar também o fato de que 
o narrador comparar José Pereira a um animal, mais precisamente um anfíbio, 
de aspecto não agradável. Já a própria personagem compara-se a pessoas, mas 
não a pessoas da ficção como as demais personagens, mas a pessoas que existiam 
de fato, dando, assim, o efeito da referencialidade para conceituar-se como 
escritor e homem de letras do mesmo peso que aqueles citados: o historiador 
Capistrano de Abreu e o crítico literário Raimundo Antônio da Rocha Lima. 
Trata-se de um recurso de alinhamento entre ficção e realidade ou de mais 
uma representação a título de comparação do que existia na realidade com o 
que existia na ficção.

Não foram, porém, somente esses os elementos usados para construir a 
personagem José Pereira. As suas leituras também são trazidas à cena:

Nesse tempo o redator da Província ainda era calouro em política. Dava seu 
voto e mais nada. A literatura é que o absorvia. Um livro novo era para ele a melhor 
novidade; caísse embora o ministério, rebentasse uma revolução, ele conservava-se 
a ler, virando páginas, devorando a obra como um alucinado, defronte do abajur de 
papelão, no seu modesto gabinete de escritor pobre. Conhecia Dumas pai de cor 
e salteado; fora o seu primeiro “mestre”. Depois entregou-se a ler Os miseráveis, 
declarando-se hugólatra incondicional em uma apreciação que fizera do grande 
poeta. O artigo concluía desse modo:

“Victor Hugo é o Cristo da legenda transfigurado em profeta moderno. Ele é 
todo o século. Tudo nele é grande como a natureza. Os miseráveis são a apoteose 
de todas as misérias humanas. Victor Hugo, o Mestre, é o Sol da Humanidade. 
Amemo-lo como a um Deus!”

Vemos que a leitura de José Pereira transborda para a escrita, e mais uma vez 
Victor Hugo foi citado na obra de Caminha. Já o encontramos em Voos incertos 
(primeiras páginas) a quem Caminha dedicara um poema por ocasião de seu 
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falecimento. Essa é, portanto, mais um indício de permanência do conjunto 
de leituras que parece ter realizado o autor em causa. O exagero como marca 
de caracterização da personagem José Pereira também transbordou da leitura 
para a escrita. A conclusão a que chegou em seu artigo sobre Victor Hugo e Os 
miseráveis é um exemplo do que afirmamos.

Ainda como exemplo de indício de permanência de leitura encontramos 
mais duas referências à obra de Balzac. A primeira é uma referência indireta, 
quando numa conversa entre o Zuza e o José Pereira, esse o aconselha a namorar 
a Maria do Carmo sem a intenção de casar, afinal ela era, nas palavras do editor 
da Província, “uma pobretona”:

– Mas é uma pobretona, filho. Aquilo é para a gente namorar, encher de beijos 
e – pernas pra que te quero! És muito calouro ainda nisso de amores. Aproveita a 
tua mocidade, deixa-te de pieguismo, menino. A vida é uma comédia, como lá disse 
o outro... (Caminha, 1998, p.74, grifo nosso)

Essa parece-nos ser uma referência indireta a A comédia humana, de Bal-
zac, nomeada na citação acima como “o outro”. Encontraremos Balzac uma 
outra vez, logo no parágrafo seguinte a esse, no entanto ele está nomeado 
diretamente:

Então o Zuza, acendendo um cigarro, disse que estava aborrecido de mulheres 
que se entregam facilmente. Em Pernambuco namorara a filha de um barão e, se 
não fosse esperto, àquelas horas talvez estaria às voltas com o minotauro de que 
fala Balzac. Era uma rapariga esplêndida, mas tão depravada, tão impoluta que 
acabou fugindo com um jóquei do Prado Pernambucano, um negro! (ibidem, 
grifo nosso)

Para Maria Letícia Guedes Alcoforado (1982, p.67), “A obra do escritor 
francês [Balzac] que sugeriu a Caminha essa comparação é La physiologie du 
marriage na qual é analisado o problema do marido enganado pela mulher”. 
Segundo o Dicionário de mitos literários, o mito do Minotauro foi aos poucos, 
nos séculos XIX e XX, assumindo conotações diversas entre elas destaca-se a 
traição conjugal:

Na França, o registro seria de preferência o da licenciosidade vaudevillesque; 
criou-se um curioso verbo “minautorizar” no sentido de “chifrar”, passar para trás 



372 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

o marido; como se na história toda o personagem mais envolvido e mais importante 
fosse finalmente Minos. Dessa maneira, o adultério não parece inteiramente estra-
nho à monstruosidade, tendo-se mesmo a impressão de que sob a capa mitológica 
esconde-se um sentimento mais geral de uma espécie de culpa animal ligada à 
sexualidade, especialmente à sexualidade feminina. Encontramos este verbo na 
pena de Balzac e de Baudelaire. (Brunel, 2000, p.647)

Vemos, assim, que Zuza referia-se claramente ao fato de ser traído pelas 
mulheres que ele chamou de depravadas, aquelas que se entregavam fácil, no 
seu dizer. Vemos que a sua namorada pernambucana era uma mulher rica, filha 
de barão, o que justificaria a sua escolha por Maria do Carmo, uma vez que, 
para ele, era preciso casar, “mas, casar com uma menina ingênua e pobre, por-
que é nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira” 
(Caminha, 1998, p.74). Logo, Zuza foi advertido pelo José Pereira:

É o que tu pensas, retorquiu o outro. Hoje não há que fiar em moças, pobres 
ou ricas. Todas elas sabem mais do que nós outros. Lêem Zola, estudam anatomia 
humana e tomam cerveja nos cafés. Então as tais normalistas, benza-as Deus, são 
verdadeiras doutoras de borla e capelo em negócios de namoros. Sei de uma que 
foi encontrada pelo professor de história natural a debuxar um grandíssimo falo 
com todos os seus petrechos. (ibidem, grifo nosso)

Vemos que, para José Pereira, a leitura de Zola faz parte de sua definição 
de mundo, que também já havia sido citado em Judith, mais especificamente 
quando o narrador se referiu à personagem Edmundo, leitor de Nana, também 
de Émile Zola. Em ambos os casos, a leitura conforma as personagens, atuam 
na sua criação, que não se dá de todo no princípio da narrativa, mas no seu 
desenvolvimento. Vemos, desse modo, que, aos poucos, Zola começa a aparecer 
na ficção de Caminha, o que já encontramos em seus artigos de crítica literária 
como veremos adiante.

Em A normalista, encontramos mais referências a poetas, aos principais poetas 
do parnasianismo, como o foram Olavo Bilac e Raimundo Correia. Ambos, ao 
lado de Alberto Oliveira, formaram a tríade de melhores poetas dessa estética li-
terária no Brasil. Mas por que os dois poetas foram citados no romance em causa? 
Mais uma vez o objetivo é conformar a personagem Castrinho, mais um escritor 
a constar na narrativa do romance que ora analisamos: “Um jornal do Sul – O 
Cometa – comparara-o até a Olavo Bilac e a Raimundo Correia” (ibidem, p.76).
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Assim, são recorrentes as vezes que os escritores da província e da capital 
são comparados. Desse modo, temos o exemplo de como a capital do Impé-
rio, pois ainda nesse ponto do romance não havíamos chegado à República, 
era o centro para o qual, de algum modo, se voltavam os escritores do país e, 
notadamente nesse caso, os cearenses, a maioria deles insulados na província. 
Vemos que, no meio dessa citação, há a referência a um jornal do Sul do país 
como mais um exemplo de que era preciso ser reconhecido não somente no 
local, mas na outra região, uma vez que a separação do Brasil em Norte e Sul 
era bastante recorrente.

Ombreado aos dois parnasianos, Castrinho sentiu-se à vontade para atacar 
o seu adversário, que o acusara de plagiador, conceituando-o como copiador 
de um poeta romântico, Lamartine, já aqui citado quando analisamos o conto 
“Lágrima de um crente”, em que a personagem cita o seu romance Raphaël. 
Disse o Castrinho: “Hei de convencer ao zoilo do Cearense, por a+b, que ele é 
quem é o plagiador, o invejoso, o ignorante, a besta, e eu o poeta, consciencioso 
e moderno que não se limita a cantar Elviras e a copiar Lamartine” (ibidem). 
Segundo Sânzio de Azevedo, em notas que preparou para a 13ª edição do ro-
mance de Caminha, vemos nessa citação uma referência ao livro Meditações 
poéticas, de Lamartine, publicado em 1820, em que o poeta francês dirigia os 
seus versos a uma mulher chamada Elvira, daí a referência a seu nome.

Com a mesma ideia de conformar o retrato da personagem, tornando-a 
bastante nítida, como era o objetivo do naturalismo a partir do ideal de ver-
dade que professava, encontramos semelhante recurso, isto é, o uso de autores 
e leituras realizadas pelas personagens, no caso de Zuza. Há nas narrativas 
ficcionais de Adolfo Caminha certa obsessão por descrever o quarto das suas 
personagens, como já o vimos, por exemplo, no conto “Lágrimas de um cren-
te” no caso da personagem Edmundo. É sempre nesses lugares mais privados 
das casas onde moram as suas personagens que as encontramos lendo ou de 
algum modo convivendo com a literatura ou figuras a ela relacionadas. Assim 
também sucedeu com o Zuza, assim sucedeu com Amaro, do Bom-Crioulo, 
que convivia no seu pequeno quarto nos altos da casa de Dona Carolina com o 
retrato do imperador D. Pedro II. Assim também o fora com Maria do Carmo, 
que no seu pequeno quarto lia às escondidas O primo Basílio.

Fiquemos, porém, por ora, em companhia do Zuza e do seus livros e retratos. 
Na sua cabine à coucher, como diz o narrador do romance, na casa do coronel 
Souza Nunes, encontramos:
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litografias encaixilhadas de homens célebres e o retrato de Gambetta na postura 
habitual em que o grande orador falava ao povo. Em política era o seu ídolo, dizia o 
estudante, e no auge do entusiasmo colocava-o acima de Mirabeau. Em cima da mesa 
números avulsos da Revista Jurídica confundindo-se com jornais ilustrados [...]. Tal 
o “gabinete” do Zuza, o seu remanso de estudante cuidadoso. (ibidem, p.79)

Nessa citação temos duas referência a políticos franceses. O primeiro é Léon 
Gambetta, que participou de alguns dos acontecimentos da vida política francesa 
na segunda metade do século XIX, entre eles a queda do imperador e a o início 
da III República. O Dicionário crítico da Revolução Francesa o registra ao lado 
de Ferry como um dos fundadores da citada III República (Furet & Azouf, 
1989, p.971). O outro político é Mirabeau, na verdade, o conde Honoré Gabriel 
Riqueti Mirabeau, que inicialmente fora um escritor de obras consideradas 
licenciosas como Erotika Biblion e Ma conversion, ambas de 1782, além de inú-
meros volumes de cartas. Destacou-se no cenário político francês da época pelo 
seu talento oratório e sua inteligência política. No Dictionnaire des littératures de 
langue française lemos a respeito da oratória de Mirabeau: “Il est généralement 
admis qu’il fut le plus grand orateur d’une période riche em talents oratoires”.18 
Vemos que são exatamente a capacidade política e a oratória as características 
que Zuza sobressalta dos dois políticos franceses. Há ainda uma referência à 
leitura de um periódico da área de Direito: a Revista Jurídica, que não sabemos 
se de fato existia com esse nome ou se fora “criada” para o romance.

Os indícios de leitura de Zuza, porém, não são apenas esses. Ao lado deles, 
encontramos o jovem estudante de Direito lendo Casa de pensão, romance de 
Aluísio Azevedo, publicado em 1884 e considerado um dos títulos impor-
tantes do naturalismo brasileiro. À leitura desse romance pela personagem 
Zuza ainda se fará referência em mais duas ocasiões. Ainda da personagem 
Zuza, vale destacar a sua aversão à literatura portuguesa, mesmo no caso dos 
escritores naturalistas ou dos nomes daqueles que fizeram parte da chamada 
Geração de 1870 em Portugal, como deu a entender o narrador de A norma-
lista: “O estudante, porém, nunca passara a vista sequer num romance de Eça 
ou numa crítica de Ramalho” (Caminha, 1998, p.80). Nesse caso, o narrador 
parece demonstrar a inconsistência da opinião de Zuza que assim se expressou 
a respeito da literatura portuguesa:

 18  Cf.	Dictionnaire des littératures de langue française	(1994,	p.1621).
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Preferia um churrasco à baiana ao tal Sr. Camilo Castelo Branco, um sujeito 
inimigo do Brasil, que não perdia ocasião de nos ridicularizar. De Portugal, Camões 
exclusivamente, isso mesmo isso mesmo porque o grande épico era uma “glória 
universal”. (ibidem)

Encontramos em A normalista mais indícios das leituras que Adolfo Cami-
nha teria feito dos poetas românticos. De uma só vez, são feitas referências aos 
poetas Castro Alves, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Novamente esses 
nomes são mencionados em razão de compor a personagem do próprio romance 
de Caminha: o alferes Coutinho, ele mesmo que, como já o sabemos, irá noivar 
com Maria do Carmo. É o alferes que se diz “pertencer à falange de Castro Al-
ves, Casimiro de Abreu e Varela e tantos outros astros de primeira grandeza que 
brilham no firmamento da poesia brasileira” (ibidem, p.113). Modéstia à parte, 
nessa cena o alferes recita de sua lavra um poema intitulado Noite de núpcias, 
cabível para a situação, pois estava na cerimônia de casamento da Campelinho 
com o Loureiro. Trata-se, portanto, de mais uma personagem escritora.

Assim como a indicação feita pelo professor Berredo das obras de Jules Verne 
para as alunas da Escola Normal significava uma preocupação com a ciência, 
encontramos em A normalista mais outros indícios de leitura que reforçam essa 
ideia. Trata-se da referência a uma obra a respeito do casamento, para o qual 
já não bastavam mais os valores românticos, mas era necessária uma formação 
científica a fim de dar aos nubentes e futuros cônjuges melhor conhecimento 
para a procriação filhos saudáveis. Assim, foi citada a obra: Fisiologia do ma-
trimônio, de August Debay, e mais precisamente o seu capítulo “Da calipedia 
ou arte de procriar filhos”, que Lídia Campelo, a melhor amiga de Maria do 
Carmo, lia em companhia dessa:

Lídia explicou tudo minuciosamente: a suspensão das regras, os antojos, as 
dores na madre e, finalmente, os primeiros movimentos do feto no útero. Depois 
leram junto a Fisiologia do matrimônio, de Debay, que o Loureiro tivera o cuidado 
de comprar, especialmente o capítulo – Da calipedia ou arte de procriar filhos, o 
mais importante na opinião da esposa do guarda-livros. (ibidem, p.134)

Assim, Maria do Carmo, que tinha consigo “a certeza que estava para ser 
mãe” (idem),  só desejava que “o pequeno, menino ou menina, se pareça com 
o presidente da província. Ainda no último baile em palácio não tirei os olhos 
deles” (ibidem). Sabendo que o filho não era do Zuza e sim de João da Mata, 
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a protagonista desejava que o rebento parecesse com um outro, certamente 
por ser esse bonito e bem posicionado socialmente como vimos. No caso, o 
presidente da província era o paulista Dr. Castro, que, segundo Sânzio de 
Azevedo (1999, p.81), “na época em que se desenrola o enredo do romance, 
era o paulista Caio Prado”. Do Dr. Castro, de quem Zuza era amigo íntimo, 
dizia-se “que também pertencia a uma alta linhagem de fidalgos de São Paulo 
e fora educado na Europa: um rapagão alegre, amador de cavalos de raça, 
ilustrado e amigo das mulheres” (Caminha, 1998, p.44).

É preciso também considerar que a citação dessas obras de cunho cientí-
fico a respeito da vida conjugal e da formação da família alinhava o romance 
de Caminha com os pressupostos defendidos por Émile Zola ao transpor do 
conhecimento científico para a literatura, e em especial para o romance, os 
conceitos e compreensão que naquela área passava-se a fazer corrente. Assim, 
é preciso lembrar aqui do Romance experimental, escrito por Zola e publicado 
em 1880, no qual ele já trazia clara a sua adesão às ideias de Claude Bernard e a 
crença na atuação da fisiologia como um elemento importante na constituição 
dos indivíduos e das personagens, atuação essa que, por meio da hereditarie-
dade, era dada como de herança de um a outro da mesma família. Os casos de 
exceção eram aqueles em que entravam em cena as interferências do meio e do 
momento, conceitos que também atravessavam a compreensão dos homens 
de letras naquele final de século no Brasil.

A transmissão genealógica do comportamento a encontraremos em um 
trecho do romance A normalista, justamente no capítulo em que Zuza é apre-
sentado aos leitores:

“Cada qual com o seu igual”, doutrinava o coronel. O que não admitia é que 
o filho se metesse com gente de laia ruim, que ele coronel, nunca descera de sua 
dignidade para tirar o chapéu ou apertar a mão de indivíduos que não tivessem 
uma posição social definida. Aprendera isso em pequeno com o pai, o finado de-
sembargador Souza Nunes, homem de costumes severos que sabia dar aos filhos 
uma educação esmerada, quase principesca. O Zuza, dizia ele, não era mais do que 
uma vergôntea digna desse belo tronco genealógico dos legítimos Souza Nunes, 
tão nobres quanto respeitados no Ceará. (ibidem)

Já a expressão “Cada qual com seu igual”, pronunciada pelo pai de Zuza, 
deixa clara a crença na separação de classes por ordenação genealógica, crença 
que se torna mais presente na última frase do parágrafo em que Zuza é consi-
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derado uma vergôntea daquele tronco genealógico, isto é, o filho mais jovem, 
o descendente de menor idade. Não parece ser acaso o uso dessa palavra – ver-
gôntea –, uma vez que ela também é usada na linguagem das ciências botânicas 
e da Marinha. No caso da primeira, designa o ramo mais fino de uma árvore 
ou arbusto, o equivalente a broto; no caso da segunda, é a peça de madeira de 
formato próprio para dela fazerem-se mastros e vergas, ou seja, uma das partes 
principais das embarcações sem a qual é impossível navegar. Assim, Adolfo 
Caminha traz do léxico da ciência e da sua própria experiência de trabalho o 
vocabulário específico para a situação em cena. Não parece ser também acaso 
que em parágrafos após esse leremos a respeito de Maria do Carmo e, em 
seguida, a respeito do seu relacionamento com o Zuza:

O Zuza era incapaz de semelhante criancice; um rapaz de certa categoria não 
se deixa iludir por um simples normalista sem eira nem ramo de figueira, uma 
rapariga sem juízo, filha de pais incógnitos, educada em casa de um amanuense 
reles. Quem, o Zuza? Pois não viam logo a monstruosidade do absurdo? Era uma 
calúnia levantada ao filho. Que esta! Não faltava mais nada senão ver o nome do 
rapaz em letra redonda estampado na Matraca, um jornaleco imundo como uma 
cloaca! (ibidem, p.45)

Assim, não parece ser coincidência que Adolfo Caminha não faça uso 
de uma forma mais corrente daquele ditado – sem eira nem beira – como, 
aliás, consta na edição do seu romance organizada por Sabóia Ribeiro, como 
o afirmou Sânzio de Azevedo em nota que fizera na edição que organizou do 
romance, que vai aparecer nos capítulos VIII e XII, ou seja, trata-se aqui de 
um uso bastante funcional para o sentido que Adolfo Caminha deu à cena em 
que ocorre a não aceitação do namoro de Zuza e Maria do Carmo por parte 
do coronel Souza Nunes. Assim, parece-nos que o vocábulo não foi usado ao 
acaso, o que exige uma acurada atenção de quem se dedique a fazer esse tipo 
de investigação do texto literário.

Podemos afirmar, então, que são das leituras de Adolfo Caminha e da sua ex-
periência na Marinha que surgem não somente o vocabulário de seus romances, 
ele também, é claro, pois é o modo próprio da literatura de dizer-se, mas surge 
das leituras os conceitos que usa, e usar, nesse caso, significa escrever, significa 
entremear leitura e escrita, ações tão necessárias para o autor e em especial para 
o autor polígrafo como o defendemos; surgem das suas leituras os conceitos que 
estão nos seus livros, seja de forma clara, transparente, nomeada, referenciada, 
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e aqui estamos falando mesmo do referente, essa parte dura da palavra que se 
encontra grafada na página, essa parte agora lemos, seja de forma trabalhada e 
nesse trabalhar vai toda a sua atuação como autor, por esse motivo o tratamos 
aqui como um autor-leitor ou por que não dizer um leitor-autor.

Também destacamos o fato de que a leitura de títulos como a Fisiologia do 
matrimônio deu aos autores a possibilidade de instaurar a representação de um 
novo modo de vida. Como já dissemos, não bastava amar e casar por amor, 
como o defendiam os românticos, José de Alencar um deles, quando, por 
exemplo, encontramos em romances como Lucíola e Senhora a reprovação das 
uniões por interesses outros que não o amor romântico ou cortês, também já 
não era preciso somente educar os sentimentos, numa alusão nossa à Educação 
sentimental, de Flaubert. Era preciso educar os corpos, destiná-los a melhor 
procriação possível, mas não aquela ditada pelos moldes da religião, mas pelos 
novos moldes da ciência como também já se defendera, no romance em causa, 
os novos moldes da educação, de preferência a educação laica à religiosa.

Ainda sobre a presença do livro A fisiologia do matrimônio no romance A 
normalista, já vimos que Maria Letícia Guedes Alcoforado (1982) o dá como 
sendo não de Debay, mas de Balzac, porém, é ainda Maria Letícia que aponta 
a solução para talvez esse engano de Caminha ao ter possivelmente trocado 
um autor pelo outro. Diz-nos ela:

Entretanto, acreditamos que seria mesmo a uma obra de Debay que ele [Cami-
nha] queria referir-se. Médico francês. Auguste Debay tornou-se conhecido por 
algumas obras de vulgarização, relativas à higiene, ao magnetismo, etc. Entre elas 
está Hygiène du mariage que também se adaptaria à situação criada por Caminha. 
(ibidem, p.66)

Foi também Maria Letícia Guedes Alcoforado que nos deu a certeza de que 
Caminha conhecia aquele livro de Balzac, e que possivelmente se enganara 
trocando os nomes dos autores e obras, dando como fonte dessa sua leitura o 
seu conto “O Minotauro”. Nas três versões existentes do conto, às quais aqui 
já aludimos rapidamente, é clara essa indicação. As versões que citaremos 
aqui, na ordem em que foram dispostas no volume intitulado Contos, são as 
seguintes: 1 Publicada em A Revista do Norte, ano V, n.4, dezembro de1905; 2 
Publicada em O Album, Ano 1, n.27, Segunda Série, de julho de 1893, páginas 
212-213; 3 Publicada na Gazeta de Notícias, de 27 de janeiro de 1894, página 
1. Em todas essas versões lemos que A fisiologia do casamento é de Balzac. 
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Também lembramos que, antes de falecer, Caminha estava traduzindo o teatro 
de Balzac, como deu a entender nas páginas pretextuais da primeira edição 
em livro de suas Cartas literárias nas quais lemos após o rol de suas obras já 
publicadas o títulos daquelas que estaria a preparar ou estariam no prelo: “A 
SEGUIR Pequenos contos. O Theatro de Balsac. Duas história”.

Os indícios de leitura de obras não ficcionais, porém de importante valor 
para a constituição da trama narrativa, são encontrados no romance A norma-
lista. Para concluir a abertura deste pacote da biblioteca de Caminha, citamos 
os nomes de Herbert Spencer e Johann Heinrich Pestalozzi. O primeiro foi 
um dos principais nomes do evolucionismo, filosofia que marcou fortemente 
os homens de letras no Brasil do final do século XIX. Já o segundo, suíço de 
nascimento, influenciou fortemente o ensino criando um método que ficou 
conhecido pelo seu sobrenome. São de Pestalozzi os seguintes títulos: As horas 
noturnas de um ermitão, de 1780; Leonardo e Gertrudes, de 1781, com o qual 
saiu do anonimato, e Como Gertrudes ensina suas crianças, de 1801, no qual 
expôs o seu método de ensino.

Foram das ideias de Spencer e Pestalozzi que a Escola Normal, para onde 
Maria do Carmo voltou após perder o seu filho, se valeu para renovar-se:

O programa era outro, mais extenso, mais amplo, dividido metodicamente 
em educação física, educação intelectual, educação nacional ou cívica, educação 
religiosa... pelos moldes de H. Spencer e Pestalozzi; o horário das aulas tinha sido 
alterado, havia uma escola anexa de aplicação, estava tudo mudado! (Caminha, 
1998, p.174)

Vemos, desse modo, que mais uma permanência pode ser constatada nesse 
arrolamento dos indícios de leitura de Adolfo Caminha presentes no conjunto 
de sua obra e, mais especificamente, no caso do romance em causa: trata-se 
da sua preocupação em alinhar a sua ficção ao conteúdo norteador das ideias 
naturalista, ou seja, no centro de suas preocupações parece estar a relação tecida 
pelos naturalistas entre literatura e ciência, relação essa que melhor diferen-
ciou essa estética literária das demais então correntes. A preocupação sempre 
presente com o método, um novo modo de fazer associado a um novo modo 
de vida, de ser e de estar parece atravessar toda a trama narrativa do romance 
A normalista. Esse novo modelo fora então fundamentado na ciência e já não 
mais somente nos valores românticos até então vigentes.
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Assim, concluímos a abertura de mais este pacote da biblioteca de Cami-
nha, ou melhor, daquilo que dela é possível conhecer a partir da recolha dos 
indícios de leitura que na sua obra ele foi deixando à medida que escrevia. 
Assim, voltamos a defender a ideia de que na constituição do conceito do autor 
polígrafo como aqui o temos compreendido consideramos também as leituras 
que Caminha realizou ou pareceu realizar.

Quinto pacote

Passamos, então, a conhecer o conteúdo de mais um pacote da biblioteca 
de Adolfo Caminha. Este traz na etiqueta o título do segundo romance do 
autor: Bom-Crioulo, de 1895. Achamos sempre bom, antes de desatar os fios 
que enlaçam o conteúdo de cada pacote, sabermos do que se trata, o que nos 
diz o nome sobre a sua etiqueta de identificação. Bom-Crioulo narra a his-
tória de amor entre dois homens. É, portanto, um dos primeiros romances 
a tratar abertamente do homoerotismo masculino na literatura de língua 
portuguesa. Antes de sua publicação só encontramos referência a esse tema 
em O barão de Lavos, do português Abel Botelho, publicado em 1891. No 
Brasil, já temos a representação do homoerotismo feminino nos romances 
O cortiço, de Aluísio Azevedo, com o caso entre Léonie e Pombinha, e em A 
normalista, do próprio Adolfo Caminha, em cena na qual a Lídia Campelo 
ensina à normalista como Luísa e Basílio, personagens de O primo Basílio, 
tomavam champagne.

Anterior ao Bom-Crioulo, no entanto, o homoerotismo encontra prece-
dentes de sua representação nos romances Um homem gasto, do Dr. Ferreira 
Leal, que assinou esse seu título com as iniciais L. L, e cuja segunda edição 
data de 1888, e no romance O Ateneu, de Raul Pompéia publicado também 
em 1888. As personagens desse romance de Adolfo Caminha são Amaro, o 
Bom-Crioulo, protagonista do romance, ex-escravo e membro da marinha 
imperial; Aleixo, o grumete catarinense, um tipo de efebo, e Dona Carolina, 
também conhecida como Carola Bunda, que acaba por formar no decorrer da 
narrativa um triângulo amoroso. Os dois homens são marinheiros, o que faz 
que esse romance de Caminha possa ser inserido numa linhagem de romances 
em que o marinheiro aparece como uma personagem homossexual. Nessa 
linhagem estão Querelle de Brest, de Jean Genet; Billy Bud, marinheiro, de 
Herman Melville, Cais, saudade de pedra, de Moacir Costa Lopes.
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Sentindo a ausência do amado e sentindo-se igualmente traído porque 
Aleixo foi viver com Dona Carolina, Amaro deixa o hospital e vai em busca da 
casa da rua da Misericórdia. Lá chegando, mata o grumete e assim o romance 
termina, decretando o destino do homossexual na literatura: a doença, a prisão 
ou a morte. Em linhas gerais, é essa a história do romance que fora um escân-
dalo para a época, mas que, desde a década de 1980, vem sendo traduzido para 
diversas línguas – inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e turco – graças 
ao avanço da luta do movimento LGBTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros) e ao interesse do mercado editorial 
de abrir-se para atender públicos leitores de interesses específicos. Também 
concorre para esse interesse o fato de o romance trazer como personagem os 
marinheiros que se tornaram ícones da arte gay como podemos constatar nos 
trabalhos de Pierre e Gilles e de Tom da Finlândia.

Não há nesse romance de Caminha, como já o afirmamos, muitos indícios das 
leituras que o seu autor realizou antes ou simultaneamente à sua escrita. Como 
afirmamos, são poucos os indícios encontrados no Bom-Crioulo, mas eles são 
significativos. Assim, passamos a tratar deles. O primeiro indício de leitura é 
de um título técnico: Tratado elementar de navegação prática, cujo autor é uma 
personagem do romance em causa: “Era um oficial distinto, moço, moreno, 
os olhos vivos e inteligentes, grande calculista, jogador de sueca e autor de um 
Tratado elementar de navegação prática” (Caminha, 1999b, p.12). Apesar de 
pesquisarmos, não sabemos se de fato esse livro existiu. Deve ter sido ele um 
entre outros do tipo, leitura talvez comum entre os homens de Marinha formados 
nos seus bancos com destino a navegar. Ainda assim, sem muito a dizer sobre 
o citado livro, o indício de sua leitura e sua presença no romance de Caminha 
parece-nos ter a função de, assim como já o tivera outros títulos, conformar a 
personagem com a qual está relacionado, nesse caso específico, o seu autor.

A esse título segue um igualmente técnico e referente à vida no mar. No 
romance foi chamado apenas de Código: “O comandante, depois de um breve 
discurso em que as palavras ‘disciplina e ordem’ repetiam-se, fez um sinalzinho 
com a cabeça e logo o oficial imediato, um louro, de bigode, começou a leitura 
do Código na parte relativa a castigos corporais”. Trata-se, possivelmente, do 
conjunto de leis que regulamentavam a vida a bordo e a condutas dos marinhei-
ros. São os dois casos títulos específicos, de um saber aplicativo e regulador. Eles 
são também exemplo da utilização do conhecimento apreendido por Adolfo 
Caminha na Marinha na obra ficcional.
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Quase não há nesse romance de Caminha referências ou cenas de leitura 
como havia nos romances já citados. Os periódicos também pouco estão pre-
sentes nele. Só encontramos um indício de leitura desse tipo de texto. A leitora 
é Dona Carolina: “Quando o grumete chegou, ela estava na sala de jantar lendo 
os anúncios do Jornal do Comércio, à luz do gás” (ibidem). Aparentemente, 
vemos que se trata de uma leitura simples, de anúncios, bem prosaica e útil ao 
cotidiano de Dona Carolina. Não há em Bom-Crioulo a mesma presença que 
tiveram os periódicos no romance A normalista, em que páginas e páginas são 
ocupadas em descrever as redações, em tratar dos embates literários em um e 
outro jornal ou revista.

Possivelmente, Adolfo Caminha tinha o habito de ler biografias ou infor-
mações sobre a vida de algumas personagens histórias. Um exemplo disso 
que afirmamos é a citação do nome de Gilles de Rais, que, no romance Bom-
Crioulo, é comparado ao comandante da embarcação em que servia Amaro. 
O comandante é descrito nestes termos:

O comandante do couraçado, bela estampa de militar fidalgo, irrepreensível e 
caprichoso, era o mesmo, aquele mesmo de quem, na frase tosca de Bom-Crioulo, 
“falavam-se coisas”.

Uma lenda obscura e vaga levantara-se em torno do seu nome, transformando-o 
numa espécie de Gilles de Rais menos pavoroso que o da crônica, cheio de indiferen-
ça pelo sexo feminino, e cujo ideal genésico ele ia rebuscar na própria adolescência 
masculina, entre os de sua classe.

Calúnia, talvez, insinuações de mau gosto. (ibidem, p.68, grifo nosso)

Há da parte do narrador certo exagero na comparação entre o comandante 
do romance de Caminha e a personagem histórica Gilles de Rais. Esse viveu 
entre 1404 e 1440, era francês, militar e esteve em várias guerras, a mais fa-
mosa delas a Guerra dos Cem anos, alcançando assim a patente de marechal. 
Foi um dos primeiros nobres franceses que apoiaram e acreditaram em Joana 
D’Arc, por quem parece ter-se apaixonado. Vendo Joana D’Arc ser levada à 
prisão e à morte na fogueira, Gilles de Rais passou a viver em seus castelos, 
especialmente no Tiffanges, onde entregou-se à grandes festas nas quais teria 
gastado parte considerável da fortuna que recebeu de seu casamento com 
Catherine de Thouars. Além das festas, dedicou-se à alquimia, à magia negra 
e ao satanismo auxiliado por Francesco Prelati.
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Gilles de Rais assassinou muitas crianças, entre meninas e meninos. Esses, 
antes da morte, eram violentados sexualmente. Há mesmo referência a seus 
prazeres sodomitas. Maria Letícia Guedes Alcoforado, analisando a perso-
nagem de Gilles de Rais e sua relação com o romance de Caminha, tendo 
por base o dicionário Larousse du XXe siècle, considerou não haver nenhum 
indício de homossexualidade na personagem francesa, mas não foi isso que 
constatamos nas fontes que consultamos. Gilles de Rais foi acusado e levado à 
pena capital pela morte de, estimadamente, 140 vítimas. Talvez pela sodomia 
e pela agressividade, o comandante do Bom-Crioulo tenha sido comparado a 
De Rais. Vemos que o narrador afirmou que o comandante tinha indiferença 
pelo sexo feminino, “e cujo ideal genésico ele ia buscar na própria adolescência 
masculina, entre os de sua classe”. Foi em Gilles de Rais que Charles Perrault 
se inspirou para escrever a história do Barba Azul.19

A única obra de ficção que encontramos referida diretamente no Bom-
Crioulo é Otelo, de Shakespeare. Já constatamos o indício de leitura de O 
Cimbelino, registrado como a Cimbelina, também de Shakespeare. O tema 
de Otelo é o ciúme. E foi esse o sentimento que o fez ser citado no romance de 
Caminha (1999b). Vejamos:

Era um misto de ódio, de amor e de ciúme, o que ele experimentava nesses 
momentos. Longe de apagar-se o desejo de tornar a possuir o grumete, esse desejo 
aumentava em seu coração ferido pelo desprezo do rapazinho. Aleixo era uma terra 
perdida que ele devia reconquistar fosse como fosse; ninguém tinha o direito de lhe 
roubar aquela amizade, aquele tesouro de gozos, aquela torre de marfim construída 
pelas suas próprias mãos. Aleixo era seu, pertencia-lhe de direito, como uma coisa 
inviolável. Daí também o ódio ao grumete, um ódio surdo, mastigado, brutal como 
as cóleras de Otelo...

Aleixo com outro homem! Esta idéia fazia-o enlouquecer de ciúme, torturava-o 
como um sofrimento agudo, como uma chaga viva e dolorosa. (ibidem, p.90, grifo 
nosso)

O fim dessa tragédia de Shakespeare já o sabemos. Otelo mata Desdêmona e 
depois se mata. Todo esse final não foi transposto para o romance de Caminha, 
uma vez que Amaro mata Aleixo mas não comete o suicídio. A triangulação 

 19 	Sobre	Gilles	de	Rais,	consultamos	o	Dictionnaire encyclopédique d’histoire	(1978,	v.2,	p.3773);	
Le petit Robert des noms propres	(1996,	p.1718).	Ver	também	Cébrian	(2006),	que	conta	num	
misto	de	história	e	jornalismo	a	história	de	Gilles	de	Rais.
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da trama de Shakespeare feita por Iago está presente no romance de Caminha 
e corresponde à atuação de Dona Carolina. As pequenas intrigas também 
não lhe faltam. A leitura da peça do dramaturgo inglês parece ter contribuído 
para a construção da sua trama narrativa. Em ambos, o fim é a morte, como, 
aliás, tem sido o fim de muitas das personagens homoeróticas em literaturas 
de diversas nacionalidades.

Por fim, encontramos também uma referência a Camões, mas, na verdade, 
seu nome aparece como o de uma embarcação que leva Bom-Crioulo em fuga 
do hospital para a cidade já decidido a vingar-se de seu amante:

A pequena embarcação vinha-se chegando para a ilha, sem toldo, remada por 
um galego de suíças, meio velho, Trazia à popa, no recosto do paineiro, o dístico – 
Luís de Camões, por cima de uma figura a óleo que tanto podia ser a do grande épico 
como a de qualquer outra pessoa barbada, em cuja fronte se houvesse desenhado 
uma coroa de louros. Nessa infame garatuja, o poeta tinha o olho esquerdo vazado, 
o que, afinal de contas, não interessava ao negro.

– Quer me levar ao cais? Perguntando Bom-Crioulo ao português.
– É já! Disse o homem atracando. O Luís de Camões não dorme
– Vamos.
– Pode embarcar.
– Upa! (ibidem, p.96-7)

Vemos que a imagem do poeta português não interessa a Amaro. No entan-
to, interessou ao narrador, que a descreveu como uma garatuja, ou seja, tosca 
e malfeita. Ressaltou também os seus pormenores, como a coroa de louros 
com que geralmente Camões foi representado em estátuas, estampas etc., e 
o erro da reprodução que mostrava o olho cego de Camões como o esquerdo, 
em vez do direito. Trata-se, portanto, de um narrador atento às figuras de 
uma literatura que parece interessar-lhe. Poderíamos dizer que se trata de um 
narrador-leitor.

Assim, concluímos a abertura de mais este pacote da biblioteca de Caminha. 
Como já havíamos dito, nele não encontramos muitos indícios de leitura, o que 
diferencia esse romance dos outros dois. É bem verdade que, para escrevê-lo, 
Caminha valeu-se de trabalhos de criminalistas e estudiosos cujos interesses, 
então, despontavam pela sexualidade humana. Passamos, agora, a mais um 
pacote de sua biblioteca, aquele que traz em sua etiqueta o título de seu último 
romance.
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Sexto pacote

Tentação é o último romance de Adolfo Caminha. Foi publicado em 1896, 
mas circulou somente em 1897, quando o seu autor já havia falecido, é o que 
lemos em Adolfo Caminha (Vida e obra), de Sânzio de Azevedo. Em Tentação 
temos a história do casal Evaristo e Adelaide de Holanda, moradores de um 
lugarejo chamado Coqueiros. Evaristo é advogado e ambiciona morar no Rio 
de Janeiro, a capital do Império, que ele chamava de “Paris em ponto peque-
no”. Com a ajuda do amigo Luís Furtado, casado com Dona Branca, Evaristo 
consegue um emprego no Banco Industrial. O casal deixa Coqueiros e vai viver 
junto dos Holanda em Botafogo, então reduto da burguesia e da fidalguia ca-
riocas. A convivência com tipos bem formados, incluindo o próprio Evaristo, 
faz que esse, aos poucos, mude de ideia.

Evaristo não suporta o monarquismo dos Furtado, com Dona Branca sempre 
a louvar a família imperial. As ideias republicanas, ou como diria Evaristo, demo-
cráticas, não casam bem com a vida naquele bairro carioca, que se opõe ferrenha-
mente à Cidade Nova. O ápice do conflito dá-se com o piquenique que os casais, 
acompanhados do visconde de Santa Quitéria, fazem no Jardim Botânico. Nesse 
piquenique, Luiz Furtado galanteia Adelaide e beija-lhe a mão. O narrador mostra 
as prevaricações de Dona Branca com o Visconde. O casal Holanda resolve então 
deixar a casa dos Furtado: Adelaide porque se sentia mal com o que acontecera 
entre ela e Furtado; Evaristo porque mudara totalmente de opinião quanto à vida 
na capital do Império. Ao final do romance, não sabemos ao certo se continuaram 
no Rio de Janeiro ou voltaram para a sua Coqueiros. O destino do casal é marca-
do de inúmeras interrogações. O que se sabe de fato é que o beijo de Furtado na 
mão de Adelaide o animou até mesmo após a saída do casal Holanda de sua casa.

Tentação é um olhar para a vida no Rio de Janeiro. Há pormenores que tornam 
a narrativa bem mais interessante do que essas linhas gerais que aqui traçamos a 
fim de apenas situar quem não o tenha lido. Muitas outras considerações podem 
ter os leitores a respeito desse romance de Caminha que não alcançou a mesma 
repercussão dos dois anteriores. Assim como em A normalista, há nele bem 
mais preocupações com a vida intelectual, diferenciando-se, portanto, do Bom-
Crioulo. Para os críticos literários que dele se ocuparam, Tentação é mais uma 
narrativa ao gosto realista do que propriamente naturalista. Na nossa opinião, 
há nesse romance um conflito interno que não permite que ele seja enquadrado 
numa ou noutra escola.
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Esse conflito dá-se entre a personagem de Evaristo, um romântico nas 
ideias que expressa e no modo como o faz, e o espaço, a cidade do Rio de 
Janeiro, então capital do império de D. Pedro II, representada de forma 
bastante naturalista. É o espaço no qual se pode tentar a sorte, mas também 
alcançar o azar, o vício, a imoralidade; enfim, é a cidade tentação, justificando, 
ao menos em parte, o título romance, pois outras tentações são apresentadas 
ao longo do enredo.

Pouco tem atentado a crítica literária para esse conflito. A fim de enquadrar 
o romance totalmente em uma ou em outra escola, achou-se por bem chamá-lo 
de realista, uma vez que a característica que o definiria como naturalista não 
a encontramos nele, isto é, a ligação entre literatura e ciência. O pouco que 
encontramos dessa ligação perde-se na narrativa como já o considerou Sânzio 
de Azevedo (1999, p.136). Quase nada se encontra nele da crença no poder da 
fisiologia ou da hereditariedade. O embate é mais do homem com o meio, esse 
sim a grande barreira a vencer, seja para superá-lo, seja para adaptar-se a ele. 
Quando dizemos o meio não nos restringimos ao espaço físico, mas também 
ao meio social em que os conflitos se dão e se acertam.

São conflitos de todas as ordens: estéticos, comportamentais, políticos, 
ideológicos etc. que marcam esse romance de Caminha. Adelaide que chega 
acanhada ao Rio de Janeiro com seus vestidos de provinciana vai aos pouco 
adaptando-se, desejando apresentar-se à altura das fidalgas que convivem com 
os Furtado; no entanto, essa adaptação não se efetiva. Evaristo, que celebrava 
as vantagens de viver na capital, muda de opinião e, assim, o Rio de Janeiro 
deixa de ser para ele uma possibilidade de ir a Paris sem sair do Brasil.

O conflito interno que percebemos no romance é, a nosso ver, derivado do 
momento e das relações que Adolfo Caminha fez das escolas literárias no conjunto 
de sua obra; pois, como já vimos, o romantismo, por meio dos títulos de obras 
românticas, não deixou de figurar em suas leituras como nos levam a concluir 
os indícios de leitura até então apontados. Valemo-nos aqui também do que já 
afirmara Afrânio Coutinho quanto ao final do século XIX ser uma espécie de 
encruzilhada de estéticas.

Quando Tentação foi publicado, o simbolismo já estava corrente com a 
publicação de Broquéis e Missal, de Cruz e Souza, ambos de 1893, mesmo ano 
de publicação de A normalista, não coincidentemente publicado na mesma 
cidade e na mesma editora. Os parnasianos continuavam parnasianos, assim 
como os românticos e os realistas o continuaram sendo. Então, feita essa breve 
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apresentação e dada a nossa opinião a respeito de Tentação, passamos a arrolar 
os indícios de leitura que nele encontramos.

O primeiro indício diz respeito, exatamente, à imprensa carioca, tanto a 
noticiosa como a literária. Encontramos uma referência ao jornal Comércio do 
Rio, que na opinião de Furtado era o Times carioca. Na História da imprensa no 
Brasil, de Nelson Werneck Sodré (1966, p.373), não encontramos referência a 
um periódico com esse título, mas encontramos referência ao jornal Comércio do 
Brasil, contra o qual o governo tomou severas medida na reação à divulgação de 
notícias sobre a Revolta da Vacina, em 1904. Encontramos também referência 
aos jornais Cidade do Rio, de José do Patrocínio, no qual parte importante da 
intelectualidade boêmia do país escrevia, chegando mesmo o seu proprietário, 
em razão dos longos atrasos no pagamento à escassez de dinheiro, estabelecer 
uma cozinha na redação, e o Jornal do Comércio, adquirido por José Carlos 
Rodrigues, em 15 de novembro de 1890.

Outra referência é feita à Revista Literária, dirigira por Valdevino Manhães, 
na verdade uma caricatura de Valentim Magalhães a quem Caminha criticara 
abertamente já no ano de 1896 no seu artigo “Um livro condemnado”, na ten-
tativa de defender o seu romance Bom-Crioulo da acusação de imoral. Sabemos 
que Valentim Magalhães foi o fundador da revista A Semana. Em Tentação, 
Caminha (1979, p.18) foi além na sua crítica, transformando esse seu desafeto 
em uma personagem ridicularizada: “Valdevino Manhães, diretor da Revista 
Literária e autor de muitos livros, de muitíssimas obras, entre os quais o poema 
heróico-cômico Juca Pirão, paródia ao ‘I-Juca-Pirama’, de Gonçalvez Dias”.

Trata-se o dito Juca Pirão de uma paródia intitulada A vida de seu Juca, 
uma paródia de A morte de D. João, de Guerra Junqueiro, paródia essa que Va-
lentim Magalhães escreveu em colaboração com seu irmão Antônio Henrique 
de Magalhães, segundo Sânzio de Azevedo. Valentim Magalhães era dado a 
escrever paródias como nos faz crer o tópico sobre si na Enciclopédia da litera-
tura brasileira, de Afrânio Coutinho e J. Galante de Sousa. Nela são arroladas, 
além dessa, mais duas paródias: A velhice da madre eterna, de 1885, paródia de 
A velhice do Padre Eterno, de Guerra Junqueiro, e Inácia do Couto, de 1889, 
paródia de D. Inês de Castro, escrita em colaboração com Alfredo de Sousa.

Valdevino Manhães tinha o epíteto de Dr. Condicional, “porque nunca dizia 
as coisas em tom afirmativo: tinha sempre um mas..., talvez..., se..., quando 
criticava obras alheias” (ibidem). Outro vezo seu era o de falar de sua viagem 
à Europa. Em Lisboa foi recebido pelo poeta João de Deus, cuja poesia é mar-
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cada pela simplicidade, pelo caráter tanto tradicional quanto conservador.20 A 
personagem Evaristo de Holanda foi implacável com o Dr. Condicional e sobre 
ele afirmou: “Se todos os literatos do Rio de Janeiro fossem como o autor do 
Juca Pirão, a literatura brasileira tinha de pedir licença à Câmara para andar 
de quatro pés – dizia ele a Furtado” (Caminha, 1979, p.18).

Um outro jornal se apresenta na trama do romance. É importante perce-
ber que, mesmo em situações mais comezinhas, a imprensa está presente na 
narrativa, demonstrando que essa junção entre imprensa e literatura era bem 
marcada na vivência dos escritores. Para a festa do batizado de Julinha, a filha 
mais nova do casal Furtado, cuja madrinha seria a Princesa Isabel, estavam 
convidados: o visconde de Santa Quitéria, o Dr. Condicional, dois amigos de 
Furtado, o Loiola, tesoureiro do banco, a viúva Tourinho, o Xavier, do Jornal 
de Notícias e um outro rapaz amigo da casa.

Nesse romance de Caminha, como em nenhum dos anteriores, a literatura 
e as leituras fazem parte dos assuntos tratados em conversas diárias, no bate-
papo na sala de visitas como essa em que os poetas Luís de Camões e Gonçalves 
Dias foram citados. Trata-se de uma conversa entre o desembargador Lousada, 
membro do Instituto Histórico, e Valdevino Manhães, que lhe pergunta o que 
tem escrito:

– E V. Exa já apresentou algum trabalho, Sr. Desembargador? - inquiriu, por 
delicadeza, o poeta.

– Ainda não, meu amigo, ainda não, mas tenho pronta uma refutação aos Irmãos 
Pinzón do conselheiro Lisboa.

– Um refutação?
– Exatamente, umas notas sobre os primeiros descobridores da América, uns 

documentos importantíssimos, que valem toda a fortuna dos Rotschilds...
– O visconde de Santa Quitéria, ao ouvir falar dos Rotschilds, deitou o rabo 

de olho.
– ... Calcule o senhor que os fenícios, muito antes de Pinzon, numa época 

remotíssima, andaram no Amazonas...
– No Amazonas, desembargador? - repetiu Manhães com espanto.
– Pois não, no Amazonas... admira-se? Quanto mais se eu lhe disser que os 

Cananeus andaram na Paraíba do Norte! Pois é a pura verdade. Encontrei na bi-
blioteca de Sua Majestade um fac-símile de inscrições fenícias descobertas numa 
pedra na Paraíba.

20 	Sobre	o	poeta	português	João	de	Deus,	ver	Saraiva	&	Lopes	(1975,	p.1009-11).
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– Mas, então, Colombo não descobriu a América?
– Não senhor... Colombo não descobriu coisa alguma...
– E o desembargador, pausadamente e circunspectamente, explicou a magna 

questão do ovo de Colombo.
– E o senhor, tem escrito muito? - inquiriu depois ao êmulo de Gonçalves 

Dias.
– Oh, muito. V. Exa não imagina! O pior é que no Brasil ainda não há editores.  

V. Exa decerto conhece o meu poema...
– Qual deles? 
– Eu só escrevi um poema até hoje...
– Ah!... Como intitulou?
– Então V. Exa não conhece? – insistiu o literato com surpresa.
– Homem, eu, para lhe falar a verdade, em matéria de verso, só conheço os 

Lusíadas, que tenho em casa.
Valdevino Manhães deu um jeitinho ao pincenê, verificou que as violetas esta-

vam na lapela, e, como se acabasse de ouvir uma horrorosa blasfêmia, uma heresia 
medonha, exclamou, fitando os olhos do magistrado:

– Só os Lusíadas?!
– Só os Lusíadas.
Nesse instante aproximava-se um criado oferecendo sorvetes em conchinhas 

de porcelana, e um ar frio inundou o ambiente.
– Só os Lusíadas! – repetiu o poeta, estendendo a mão à bandeja.
Parecia-lhe incrível, extraordinário, fora de toda a verdade, que um mem-

bro do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, autor de uma memória sobre os 
irmãos Pinzon, desembargador da Relação, não lesse os poetas do seu país. 
Era incrível. Mas o que ele estranhava ocultamente é que o desembargador 
não houvesse lido a paródia do “I-Juca-Pirama”, que tantos elogios merecera 
da crítica nacional.

O tom de ironia é claro nessa situação. A escrita da contestação da tese de 
que os irmãos Pinzon teriam chegado à América antes de Colombo e que muito 
ocupou os historiadores é trazida à cena a fim de ridicularizar as personagens. 
O que é ainda mais alcançado quando o desembargador Louzada acreditava 
que Manhães houvesse escrito mais de um poema. Uma fala após a outra, 
como o espanto de Manhães pelo fato de que o desembargador só conhecia 
de poesia Os lusíadas, reforça essa idéia. Os grupos intelectuais, nessa cena 
representados pelo desembargador, que era membro do Instituto Histórico, 
e a literatura, a crítica literária e o jornalismo, representados por Manhães, são 
tratados com certo desdém.
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Além desse tratamento irônico, desdenhoso até, percebemos a permanência 
de indícios de leituras que constatamos anteriormente, destacadamente no 
caso do poeta Luís de Camões. É importante perceber que Valdevino Manhães 
parece comparar-se ao poeta português ao sentir-se desapontado pelo fato de 
que o desembargador Louzada não conhecia a sua paródia Juca Pirão. Há nessa 
longa passagem que transcrevemos vários recursos usados para conformar as 
personagens por meio da leitura e da escrita atribuídas a cada uma delas. Assim, 
a manutenção de indícios de leitura contrasta também com modificações que 
das leituras vão sendo feitas à medida que se dão os seus usos em romances, 
contos etc. Nesse movimento de tensão entre permanência e modificação é 
que os indícios de leitura subsistem e apontam para os diversos usos que o 
autor-leitor foi fazendo dele ao longo da escrita de sua obra.

O próximo indício de leitura que constatamos dá-se, exatamente, numa das 
cenas mais importantes do romance, aquela que se passa no piquenique no Jar-
dim Botânico. Nela, dois poetas românticos são lembrados. O primeiro indício 
dá-se com a citação de O Evangelho na selva, cujo título inteiro é Anchieta ou O 
Evangelho na selva, do poeta romântico Fagundes Varela, publicado em 1875. 
Trata-se de um livro póstumo, como nos faz crer o editor da primeira edição 
em nota que foi conservada na edição das Poesias completas de L. N. Fagundes 
Varela. Esse livro de Fagundes Varela é formado por dez cantos numerados 
em algarismos romanos de I a X, desses, seis livros trazem como epígrafe 
versículos bíblicos dos livros de Números, João, Isaías, Eclesiastes, Jeremias e 
Joel.21 Vejamos, no romance de Caminha (1979, p.55), o modo como essa obra 
de Varela foi citada no diálogo que transcrevemos a seguir:

– A Tijuca é mais solene... – observou circunspecto o visconde. – O barulho da 
cascata é como se a gente estivesse num ermo religioso... no meio de um deserto... 
muito longe...

– Oh, então deve ser triste demais... – argumentou o marido de Adelaide.
– Como triste? É encantador! é poético!
– Falta aqui o Dr. Condicional para dizer que lembra o Evangelho na selva... 

– insinuou o amigo Furtado.

Vemos que, nessa cena, a citação do livro de Varela aparece cercada de um 
tom de ironia, uma vez que, ali, não ocorreria nenhuma situação religiosa, que 

 21	 A	edição	consultada	foi	Varela	(1957,	v.3).
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é o próprio tema do livro em causa, uma vez que nele Varela preocupou-se em 
contar, como o afirmou Alfredo Bosi (2001, p.118), a vida de Cristo pela boca 
do jesuíta Anchieta.

Já a segunda citação, como o dissemos, é de um verso de um poema dito na 
cena que transcrevemos a seguir:

Evaristo, no meio de toda aquela paisagem tropical, de uma riqueza encantado-
ra, lembrou-se da província, e, num tom solene e misterioso, recitou descobrindo 
a cabeça e estacando:

Solidão, eu te saúdo! Silêncio do bosque, salve!
Lera isso há muito num clássico português e nunca um pensamento alheio lhe 

fora tão bem empregado! (Caminha, 1979, p.56, grifo nosso)

Na continuação do diálogo entre as personagens Furtado e Adelaide, Eva-
risto declama, se não todo, mas parte do poema:

– Vocês é porque não sabem glorificar a natureza, vocês é porque não lêem os 
clássicos! - replicou o bacharel.

– Mas não te lembras do resto...
– Como não me lembro, se é uma das páginas que nunca hei de esquecer?
E o bacharel, sem receio de escandalizar o aprumo do Santa Quitéria, berrou 

para o alto, como se falasse às nuvens:
– Solidão, eu te saúdo! Silêncio do bosque, salve! A ti venho, oh natureza; abre-me 

o teu seio. Venho depor nele o peso aborrecido da existência; venho despir as fadigas da 
vida!... Os homens não me deixaram; amparai-me vós, solidões amenas, abrigai-me, 
oh solidões deleitosas...

– Onde queres tu chegar com essa desfruteira, oh Evaristo? - interrompeu o outro.
– Quero chegar ao fim da página... (ibidem)

O clássico a que a personagem se refere é o escritor português romântico 
Almeida Garrett e os versos citados são do poema intitulado “Solidão”, o 21º 
do livro primeiro de Flores sem fruta, de 1845. Os versos citados por Evaristo 
são da primeira parte do poema, que é formado de três partes. Transcrevemos 
a seguir todos os versos da primeira parte:

Solidão, eu te saúdo! silêncio dos bosques, salve! A ti venho, ó natureza; abre-
me o teu seio.

Venho depôr n’elle o pêso abhorrecido da existencia; venho despir as fadigas 
da vida.
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Quero pensar só commigo; quero falar a sós com o meu coração.
Os homens não me deixam, ampara-me vós, solidões amenas, abrigae-me, ó 

solidões deleitosas.
Franqueia-me, ó soledade, o thesouro das tuas selvas; abre-me o sanctuario 

das tuas grutas.
Eu perguntarei aos troncos pelas edades que viram correr; e os troncos me 

responderão, meneando as suas ramas: – Ellas passaram.
Eu contatei aos prados os meus amores; e as boninas abrirão o calix para me 

dizer... – também nós amâmos. – 
Interrogarei os penhascos pelos ecos das vozes dos homens; e os penhascos 

mudos não ousarão repetir-me os sons falazes d’essa voz.
Eu direi ás ruinas: – Que é das mãos que vos construiram, que é das raças que 

vos habitaram? – 
E as ruinas se calarão; mas a pedra de um sepulchro falará por ellas.
A pedra do sepulcro dirá: – A morte passou, e as suas pègadas ficaram impressas 

no caminho dos seculos – 
Solidão, eu te saudo! silencio dos bosques, salve! (Garret, 1971, p.282-3, grifo 

nosso)

Se compararmos os versos citados por Evaristo com esses que transcreve-
mos, veremos que a personagem esqueceu de declamar um verso, justamente 
o que trazemos em destaque na citação. Evaristo mostra-se como um leitor 
de obras que considerava clássicas. É mais um autor português que arrolamos 
dentre os indícios de leitura de Caminha. O verso “Solidão, eu te saudo! silencio 
dos bosques, salve!” é repetido ao final das duas outras partes que compõem 
o poema, funcionando como um refrão.

Segundo Saraiva & Lopes (1975), Flores sem frutas não é totalmente um 
livro da estética romântica, mas já traz em si os elementos românticos que 
ganhariam mais vivacidade em Folhas caídas. Vejamos o que afirmaram a esse 
respeito os citados historiadores da literatura portuguesa:

As Flores sem Fruto e, mais ainda, as Folhas Caídas traduzem esta experiência. 
As Flores sem Fruto representam uma transição; há aí muita poesia arcádia em 
metros variados, mas também alguns temas comuns às Folhas Caídas, tratados 
num novo estilo, em que o eruditismo arcádio cede o lugar a uma coloquialidade 
valorizada, e em que as formas de modelo clássico são substituídas por estrofes e 
rimas mais próximas da simplicidade popular, como a quadra e a redondilha. E 
há também os primeiros rebates do amor-paixão, que será o tema absorvente das 
Folhas Caídas. (ibidem, p.778)
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Mesmo que Flores sem fruto não seja totalmente romântico, ele é o exemplo 
de mais uma obra aproximada a essa estética literária que encontramos nos 
indícios de leitura de Caminha, o que não só nos permite falar em uma perma-
nência de leituras românticas mesmo no último romance de Caminha, quando 
já houvera passado pela experiência de escrever dois romance marcados pelos 
pressupostos naturalistas como o são A normalista e Bom-Crioulo. Além de, 
como veremos em sua atuação como crítico, mostrar-se mesmo de modo não 
ferrenho contrário aos românticos, sabendo no entanto reconhecer o valor de 
suas obras como o fizera com José de Alencar.

O registro de permanência das leituras românticas também conforma a 
personagem Evaristo como um romântico, reforçando o conflito que citamos 
nas páginas anteriores. Vemos que Evaristo faz uma defesa do poema; ele cita 
versos inteiros, mesmo que esqueça aquele que apontamos, o que não acon-
tece com as outras personagens dos romances de Caminha. Só encontramos 
situação similar na leitura, quase declamativa, que Zuza faz da Casa de pensão 
no romance A normalista.

Destacamos também que citar esses versos de Garrett coloca a personagem 
em uma situação de oposição ante os demais presentes na cena, pois vemos 
Furtado chamar a declamação de “desfruteira”. Trata-se de uma situação 
explícita de reprovação. Tanto a leitura dos clássicos como a glorificação da 
natureza são reprovados, não se encaixando na cidade naturalista.

Dentre os indícios de leitura de Caminha registrados em suas obras, Victor 
Hugo é possivelmente o mais recorrente. Em Tentação o encontramos citado 
como amigo de D. Pedro II nestes termos:

E reduzido às míseras proporções de inválido, o segundo Alcântara, bisneto da 
Sra. D. Maria I, universalmente conhecido pelos seus versos ao bom povo ituano e 
pelo seu amor às letras, que na Europa dava-lhe foros de primeiro poeta do Brasil 
– o celebrado amigo de V. Hugo e das canjas do Teatro Lírico ia sulcar o Atlântico 
para bem do povo e felicidade da nação, desse povo que tanto o amava e dessa nação 
que ele governava a meio século.... (Caminha, 1979, p.56)

Nesse excerto, o poeta francês Victor Hugo é citado num conjunto de ca-
racterísticas irônicas a propósito de D. Pedro: a loucura da avó do monarca, 
sobretudo porque nesse capítulo do romance de Caminha as personagens 
discutem qual seria a doença do monarca e que justificaria a sua viagem à 
Europa, os versos do imperador conhecidos em uma escala universal quando 
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nem mesmo o Brasil o era e o foro de primeiro poeta do Brasil. Assim, esse fato 
se junta aos demais em que a Monarquia é fortemente criticada por Evaristo, 
que se dizia republicano e democrata.

Em Tentação, arrolamos mais um indício de leitura de Caminha. Trata-se 
da citação do nome do poeta Freitas Camargo, amigo de Valdevino Manhães 
na Revista Literária. Infelizmente, como não pudemos consultar os números 
da revista editada por Valentim Magalhães, não sabemos se se trata de uma 
caricatura, como Caminha fizera com Valentim Magalhães, ou se se trata de 
um poeta que de fato existiu. Nas histórias da literatura brasileira não encon-
tramos registro a seu respeito.

No rol de autores citados, encontramos mais um nome da literatura por-
tuguesa. Trata-se de Ramalho Ortigão. A citação do autor está relacionada 
com o nome de Valdevino Manhães e o seu comportamento bajulativo: “– É 
o que lhes digo – continuou o poeta. – Quando Ramalho Ortigão aqui esteve, 
no Rio, a primeira pessoa que correu a beijar-lhe os pés, foi ele, o Valdevino” 
(ibidem,  p.72). Entre um traço e outro de permanência e modificação dos 
usos da leitura, os indícios de contato de Adolfo Caminha com a literatura 
portuguesa de seu tempo são importantes para a compreensão de sua obra. 
As recorrentes citações de nomes de autores, títulos de obras e personagens é 
um fato que deve ser levado em consideração nos estudos literários. Isso só se 
torna evidente quando analisamos o autor como leitor, daí o nosso esforço em 
fazê-lo. O último indício de leitura encontrado deu-se em um diálogo entre 
Evaristo e Furtado:

No Largo de São Francisco um golpe de ar bafejou-os de improviso, como se 
saíssem de um túnel.

– Caramba! – exclamou o secretário. – A Rua do Ouvidor às quintas é um 
formigueiro! Nunca vi tanta gente!

– Olha daqui... olha daqui! – insistiu o bacharel, voltando-se no meio do largo, 
para a mais famosa artéria que regurgitava.

Era um espetáculo curioso. A rua muito estreita, com seus sobrados de dois a 
três andares, com os seus arcos de iluminação, com as suas bandeiras, tinha um 
aspecto movimentado de uma pequena cópia de bulevar em dia de festa. Embaixo 
a massa negra e compacta, ondulando como uma procissão vista de longe, e um 
sibilar de vozes indistintas como o vago rumor de uma colmeia alvoroçada.

– Queres que eu te diga o efeito que isso me produz, oh Furtado?
– ?
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– Lembra-me o caos, o misterioso, o incompreensível, a vertigem dos abismos... 
o grande nada dos heróis que dormem...

– Do vasto pampa no funéreo chão! – concluiu o secretário erguendo o braço 
numa pose oratória.

E fitando o bacharel:
– Estás apocalíptico, homem! Olha, não vás fazer como no Jardim Botânico, onde 

assassinaste barbaramente, creio que o Garrett ou o Alexandre Herculano...
– Pois é o que me parece a tal da Rua do Ouvidor, e a comparação se não é 

original, tem o mérito de exprimir exatamente o que eu quero dizer. (ibidem, 
p.74-5, grifo nosso)

Esses dois versos que vemos citados no trecho de Tentação que destacamos 
são do poema “Quem dá aos pobres, empresta a Deus”, do livro Espumas flu-
tuantes, de Castro Alves (1960, p.81). Na primeira estrofe do poema, lemos:

Eu, que a pobreza de meus pobres cantos
Dei aos heróis – aos miseráveis grandes –,
Eu, que sou cego, – mas só peço luzes...
Que sou pequeno, – mas só fito os Andes...,
Das priscas eras, que bem longe vão,
O grande NADA dos heróis que dormem
Do vasto pampa no funéreo chão...

Os versos citados por Evaristo no romance de Caminha são os dois últimos 
que destacamos. É mais uma referência à obra de Castro Alves, pois, como já 
vimos, Caminha se refere ao poeta logo no seu primeiro livro, ao citar os versos do 
poema “Sub Tegmine Fagi”, do livro Espumas flutuantes. Vemos que, na edição 
da obra completa de Castro Alves, o nada encontra-se grafado em maiúsculas 
– NADA – diferentemente de como o encontramos no romance de Caminha. 
Infelizmente, não sabemos se se trata de uma alteração feita na segunda edição 
de Tentação ou se já estava grafado desse modo em sua primeira edição.

Vemos ainda nesse trecho citado que a personagem Furtado relembra os 
versos declamados por Evaristo no piquenique feito no Jardim Botânico e o faz 
citando o nome dos poetas Almeida Garrett e Alexandre Herculano sem definir, 
no entanto, qual deles seria o autor dos versos do poema “Solidão”. Mesmo 
que assim o faça, vemos que Furtado também conhecia aqueles versos, que de 
algum modo os identificara e os trouxe à memória retomando-os numa ação 
futura. Esse é também mais um exemplo do convívio da literatura portuguesa 
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naquele final de século XIX no Brasil, convívio que já o vimos desejado entre 
os membros da Padaria Espiritual, da qual fez parte Adolfo Caminha.

Sétimo pacote

Na etiqueta deste pacote está escrito Contos. Já deles nos ocupamos quando 
citamos o trabalho de Maria Letícia Guedes Alcoforado. Antes de falecer, Ca-
minha preparava uma tradução do Theatro de Balzac, um livro intitulado Duas 
histórias, e outro intitulado Pequenos contos. Também já nos ocupamos desses 
contos ao tratarmos da atuação dos herdeiros de Caminha no conjunto de sua 
obra. Vamos, então, ao que deles ainda não afirmamos. As suas publicações 
deram-se em diversos periódicos nacionais quando ainda vivia o seu autor e 
mesmo após a morte dele. Disso trataremos à medida que nos detivermos em 
cada um dos contos.

O primeiro deles é intitulado “Velho Testamento” e foi dedicado a Fer-
reira de Araújo, o proprietário do jornal carioca Gazeta de Notícias, do Rio 
de Janeiro. Conto narrado em primeira pessoa, cujo narrador-personagem é 
um escritor, que, ao ver o busto de Virgínia, a primeira mulher que ele amara, 
lembra-se de um passeio que fizera em sua companhia. Em um flashback, 
o leitor fica sabendo que os dois foram a cavalo a um bosque onde Virginia, 
tomada pela natureza local, despiu-se, assim como Eva, lembrando o Velho 
Testamento, daí o título do conto. Virgínia banhou-se nas águas de um tanque 
que havia no bosque e quando saiu dele sentia-se mal.

Desse ponto em diante, o narrador-personagem, vendo que sua amada só 
piorava, tentou entretê-la falando do que chamou de “Arte moderna”:

Longe ainda de qualquer auxílio, procurei entreter-lhe o espírito, guiando-a 
para as belezas da Arte moderna. – Oh, a Arte, ela não imaginava o que era a 
Arte! – E entrei a falar nos meus artistas prediletos, narrando episódios de sua 
vida íntima, caracterizando-os em síntese, nunca perdendo o tom familiar das 
nossas conversas.

Ela também gostava da Arte, lia muito, admirava os grandes artistas como 
Flaubert, como Zola, mas preferia Gautier! “o incomparável Gautier, o mestre 
dos mestres!”

Eram breves as nossas pausas; ela, porém, repetia de vez em quando “que não 
estava boa, que sentia febre”...

– Nervoso... Qual doente! Olha, já leste o último livro dos Goncourts?...
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Vemos nesse trecho do conto a citação do nome de vários autores: Flaubert, 
Zola, Gautier, o que liga essa leitura de Virgínia à imagem que o narrador-
personagem tinha dela ao compará-la à Mademoiselle de Maupin, personagem 
do romance homônimo de Théophile Gautier: “Ao vê-la nos seus trajes de 
amazona [...] lembrei-me da encantadora criação de Gautier na Mademoiselle 
de Maupin” (Caminha, 2002, p.21). Gautier foi um dos autores românticos 
franceses conhecidos, sobretudo, pela defesa da arte pela arte, o que ele expres-
sou no prefácio do romance citado antes. Nesse trecho do conto de Caminha, 
vemos que todos os autores citados são franceses.

De Flaubert aos Goncourts, a leitura das duas personagens é toda de autores 
daquele país. Não podemos precisar a qual romance dos irmãos Goncourts se 
refere o narrador-personagem do conto de Caminha, se ao Charles Damailly, 
de 1860, ao Germinie Lacerteaux, de 1865, se ao Manette Salomon, de 1867 ou 
o Madame Gervaises, de 1869, pois não há nenhuma possibilidade de datação 
do tempo da narrativa. Mas, por sua vez, esse conto surpreende pelo fato de 
que Caminha pela primeira e única vez citou um autor norte-americano: Edgar 
Allan Poe, quando ele não o fez nem mesmo em seu livro No país dos ianques. 
E o fez nestes termos: “A noite estava úmida e sem luz, misteriosa como uma 
criação de Poe...” (ibidem). Se pensarmos que a publicação desse conto foi de 
1895, talvez Caminha já conhecesse a obra de Poe quando fora aos Estados 
Unidos. No entanto, Caminha não fez nenhuma referência a ele ou de outro 
escritor daquele país.

O segundo conto é intitulado “A mão de mármore”, dedicado a Artur Aze-
vedo. Segundo Sânzio de Azevedo, na introdução que fizera para o volume de 
contos, ele foi publicado primeiramente em O Album, em abril de 1893, que era 
uma publicação do escritor maranhense; foi também publicado em A Revista do 
Norte, de São Luís do Maranhão, no seu número 10, de junho de 1906, e depois 
em O Subúrbio, de 3 de agosto de 1910, e finalmente no suplemento “Autores e 
Livros” número IV, do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 1943.

“A mão de mármore” conta a história do poeta Luciano, cuja amante 
Rosita, “uma esplêndida muchacha, uma formosíssima rapariga de vinte e 
três anos, nascida em Buenos Aires, espirituosa, terna e insinuante como um 
fruto proibido” (ibidem, p.28),  faleceu tísica. Luciano a fez sepultar vestida 
em trajes de Nossa Senhora de Lourdes. O narrador que também faz as vezes 
de personagem, pois é amigo de Luciano, vira sobre a sua mesa de poeta uma 
caixinha de veludo azul claro. Ao perguntar ao amigo do que se tratava, viu que 
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lá dentro está uma mão esculpida em mármore. É uma reprodução da mão de 
Rosita, daí o título do conto. O extremo ciúme inicial do poeta e o amor que 
sentia pela portenha fizeram-no mandar esculpir aquela peça.

O ciúme de Luciano era tanto que lhe custava muito ouvir o entusiasmo de 
sua amada até mesmo pelas personagens: o Sr. Armand Duval, o Sr. Conde 
de Camors ou o Sr. Primo Basílio. Vemos aí que as personagens de A Dama 
das Camélias, de Dumas Filho, de O conde de Camors, de Octave Feuillet, e 
O primo Basílio, de Eça de Queiroz, são vistos como “gente”, até mesmo foi 
usado o pronome de tratamento – Senhor – para referir-se a eles. Nesse caso, 
permanece o diálogo de Caminha com as literaturas portuguesa e francesa, o 
que, de fato, prepondera nos seus indícios de leitura.

Já neste capítulo aludimos ao terceiro conto da coletânea em causa. Trata-se 
de “O Minotauro”. Por já termos nos ocupado de suas edições, atemo-nos, de 
agora em diante, no seu enredo e nos indícios de leitura que nele encontramos. 
Esse conto narra a história do casal Cipriano Gouveia e Nicota, que moravam 
retirados da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo, pois “Ci-
priano não gostava de ruídos, detestava os centros populosos, o tumulto das 
ruas: nascera para o silêncio, para o amor discreto extramuros, sub tegmine 
fagi, para a quietação estagnada dos subúrbios” (ibidem, p.32). Já podemos 
destacar aqui o retorno a um indício de leitura constatado anteriormente: trata-
se da citação em latim – sub tegmine fagi – traduzido por nós livremente como 
“debaixo de uma frondosa faia”, que encontramos como título do poema de 
Castro Alves em que o poeta Vitor Hugo é chamado de “– Mestre do mundo! 
Sol da eternidade!...”.

De fato, esta expressão em latim é parte de As bucólicas, de Virgílio, e mais 
especificamente do verso “Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi” (Novak 
& Neri, 1992, p.10).22 O conteúdo do conto de Caminha liga-se, desse modo, 
ao poema de Castro Alves (1960, p.100), que se inicia com os seguintes versos: 
“Amigo! O campo é o ninho do poeta.../ Deus fala, quando a turba está quieta”, 
e, por sua vez, liga-se à poesia latina clássica de Virgílio a quem Castro Alves 
faz referência ao citar como epígrafe parte de um verso: “Deus nobis haec fecit” 
(Novak & Neri, 1992, p.10),23 também de As bucólicas. Cria-se, desse modo, 

 22	 A	tradução	dos	trechos	de	As bucólicas,	de	Virgílio,	presentes	neste	livro,	são	de	Zélia	de	Almeida	
Cardoso.	“Títiro,	reclinado	sob	a	copa	de	frondosa	faia”.

 23 	O	verso	inteiro	é:	“O	Meliboee,	deus	nobis	haec	otia	fecit:”	cuja	tradução	é:	“Melibeu,	foi	um	
deus	que	me	propôs	um	ócio	tal”.
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uma triangulação de referências na obra de Caminha: o próprio autor, Castro 
Alves e Virgílio. Esse fato também aponta para o cruzamento de tempos de 
escrita diferentes, reunidos pela prática da leitura a favor da escrita. Ainda 
nesse conto, temos uma referência à leitura do Rocambole:

Embirrava solenemente com a rua do Ouvidor, por onde nem sequer passava 
ao voltar da repartição, odiava os botequins, revoltava-se contra o dandismo que 
sacrifica bem-estar e fortuna por uma noite de teatro ou por um fato novo: prefe-
ria viver obscuro e tranqüilo mais a Nicota em qualquer lugarejo fora da cidade, 
lendo sistematicamente o seu romance predileto nas horas vadias (era assinante do 
Rocambole em fascículos), ouvindo tocar piano ou então cuidando carinhosamente 
das suas flores e dos seus canários belgas. (Caminha, 2002, p.32)
 
Vemos que mais uma vez a referência à leitura de uma obra da literatura 

francesa, pois, como sabemos, e já referimos neste estudo, o Rocambole ou As 
aventuras do Rocambole foi escrito por Posson de Terrail. Mas qual o drama 
desse leitor de Terrail? Cipriano pretendia levar uma vida calma, afastada de 
toda movimentação da corte, sobretudo resguardando a mulher das garras de 
algum minotauro, daí o título do romance. No entanto, apareceu Luiz Bandeira, 
“um rapagão bem apessoado, que enriquecera nas pagatinas da Bolsa, à força 
de transações vergonhosas; sujeito metido a amador de cavalos, com fumaças 
de fidalgo e fama de inteligente”, que era seu amigo.

Será esse sujeito, também conhecido por Lulu, que trará para a vida do casal 
alguma possibilidade de traição. Já tendo conquistado a mínima confiança 
de Nicota, que em princípio não simpatizava com ele, Lulu pediu um beijo à 
esposa de Cipriano. O conto é concluído com Nicota dando o braço a Luiz, 
sem no entanto haver a certeza da traição ao marido. Esse caminha na frente 
deles “resignado como um mártir, segurando o lenço em pontas na cabeça para 
não se constipar” (ibidem, p.35).

Um diálogo entre Cipriano e Luiz sobre o que fazer com a mulher adúltera 
traz para a vida do casal o tema da traição. É nesse debate que vemos novamente 
o indício da leitura da peça Otelo e da personagem homônima de Shakespeare. 
A esse respeito afirmou Luiz: “– Perdão, eu não quero coisa alguma, o que eu 
quero é provar-te que Otelo, esse personagem medonho, esse tigre ciumento, 
não existe – é uma mentira dramática, uma ficção shakespeareana e, se quiseres 
uma exceção na vida conjugal” (ibidem). Como vimos anteriormente, Otelo, de 
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Shakespeare, fora citado no romance Bom-Crioulo, cuja publicação é de 1895. 
A primeira versão desse conto foi publicada em 1893, portanto dois anos antes 
daquele romance. O que nos permite inferir que, já nesse conto, Caminha 
projetava a possibilidade de usar o ciúme como tema de ficção.

Há, porém, ainda nesse seu conto uma ligação com o seu romance de 
estreia: A normalista, pois, como já vimos, é nele em que encontramos uma 
referência ao livro Fisiologia do casamento, ali atribuído a August Debay e 
não a Balzac. Vejamos o que diz a personagem Luiz Bandeira na versão do 
conto publicada na Gazeta de Notícias de 27 de janeiro de 1894, e que traz 
como data de escrita o dia 7 de abril de1893: “Lê Balzac (A Fisiologia do 
matrimônio) e hás de convencer-te de que a humanidade se transforma n’um 
colossal minotauro, espécie de Medusa com cabeças de touro...” (ibidem, 
p.102). Na versão do mesmo conto publicada com a data de julho de 1893, 
lemos: “Lê Balzac (Fisiologia do matrimônio) e convencer-te-ás de que a hu-
manidade, desde o primeiro pai, tem sido e será sempre um eterno e colossal 
minotauro, por isso mesmo que é instintivamente polígama” (ibidem, p.96). 
Na versão desse conto, publicada em dezembro de 1905, ano V, número 4 
de A Revista do Norte, lemos:

– Lê Balzac, se te queres convencer, procura a Fisiologia do matrimônio, que 
dizem ser o resultado de longa experiência, e verás que a humanidade, desde o 
primeiro pai, tem sido e será sempre um eterno e colossal minotauro, por isso 
mesmo que é instintivamente polígama. (ibidem, p.35)

Vemos que, em todas as versões apresentadas, o autor manteve a referência 
ao livro de Balzac, apesar das modificações que podemos constatar. Já a esse 
livro de Balzac fizemos referência ao tratarmos dos indícios de leitura encontra-
dos no romance A normalista. Mas também já vimos que o começo da escrita 
desse romance deu-se ainda em Fortaleza, quando o primeiro capítulo fora lido 
em uma das fornadas da Padaria Espiritual e comentado entre os Padeiros como 
consta no número 2 de O Pão, de 30 de outubro de 1892. A data de 7 abril de 
1893 chama-nos atenção se comparado ao ano de publicação de A normalista: 
também 1893. Se Adolfo Caminha escreveu a primeira versão do conto antes 
do romance, cometeu o erro de atribuir a Debay um livro de Balzac, se publicou 
o romance antes do conto, procurou corrigir o seu engano, uma vez que ele não 
se repete nas versões anteriores de “O Minotauro”.
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Desse modo, constatamos uma rede de indícios de leitura permeando a 
obra de Caminha, seja uma rede entre textos de um mesmo gênero ou entre 
textos de gêneros diferentes como é esse o caso entre o conto e o romance. 
Assim, percebemos a participação ativa da leitura na formação da escritura, o 
que vai constituindo além de laços entre os textos a ligação entre ler e escrever 
em um desenvolvimento contínuo formado por movimentos de permanência 
e modificação, pois os mesmos títulos são mantidos, porém os seus conteú-
dos usados de forma diferente em ambos os casos, adaptando a matéria lida à 
matéria escrita. Um jogo entre ler e escrever se estabelece no centro da obra de 
Caminha. Um jogo de objetivos, um jogo de práticas, o que denota uma obra 
em formação constante. Portanto, bem diferente de fórmulas prontas como 
parecia ser caro aos autores naturalistas.

Para finalizar, destacamos o fato que três desses contos foram publicados 
com títulos diferentes. Na coletânea de 2002, Trata-se dos contos “No conven-
to”, publicado, como informa Sânzio de Azevedo, por R. Magalhães Júnior em 
O conto do Norte, de 1959, com o título de “O noviço”. No entanto, esse conto 
fora publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 
1894, com o título de “Página esquecida”, dedicado a Ferreira de Araújo, que 
era o proprietário do periódico. O outro conto publicado, também na Gazeta 
de Notícias, foi “O sermão”, que figura nessa coletânea de 2002 com o título de 
“Joaninha”. No periódico carioca ele foi publicado no dia 5 de abril de 1894. 
Por último, temos “Amor de fidalgo” publicado em 1905 no número 2 de A 
Revista do Norte com o título de “Fidalgo”. É importante atentar para o fato 
de que as alterações dos títulos deram-se sobretudo após a morte do seu autor, 
como vimos, o que caracteriza uma atuação dos sujeitos que já chamamos de 
intermediários na relação entre a obra e os leitores.

Nos demais contos não encontramos mais nenhum indício de leitura, 
portanto encerramos aqui o arrolamento que procedemos, acreditando que 
a atividade da leitura colabora com a escrita, o que nos dá mais recursos 
para conhecer a atuação de Adolfo Caminha como um polígrafo. A seguir, 
iniciamos uma outra etapa dessa coleta de indícios, porém, nela, não nos 
valemos somente do método indiciário, mas agregamos a ele alguns recursos 
da crítica textual na abordagem dos textos de crítica publicados, primeira-
mente, na Gazeta de Notícias, portanto no suporte jornalístico, e, em seguida 
publicados junto de mais dez outros artigos nos suporte livro. Vamos então 
a essa segunda etapa.
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Adolfo Caminha, autor-leitor de si ou  
as cartas não mentem jamais (só quando preciso)

La forme de l’objet écrit en gouverne le sens, 
que le passage à l’imprimé n’est pas que la 
simples transposition d’un manuscrit dans un 
code conventionnel, mais une sémiologie, que 
la typographye est une énonciation, et que ses 
possibilités expressives imposent des protocoles 
de lecture.

(Vachon, Le cas Balzac écrivain-éditeur, 
2002, p.50)24

Ainsi, s’il y a pour l’ecrivain diverses façons 
de penser le livre à partir de l’écrit diverses 
façons de penser le livre à partir de l’écrit, de 
se projeter dans le futur de l’imprimé et d’en 
négocier les conséquences dans le manuscrit, 
y a-t-il de même, pour le critique, plusieurs 
disciplines á considerer pour rendre comte du 
passage de l’un à l’autre. Histoire de l’écrit 
et du livre, génétique textuelle, sociocritique, 
psychanalyse peuvent être convoquées pour 
tenter de comprendre les réponses, nécessai-
rement singulières, données par les écrivains 
à ce sujet.

(Reid, George Sand : l’art et le métier, 
2002, p.59)25

 24 	“A	forma	do	objeto	escrito	governa	o	seu	sentido,	que	a	passagem	ao	impresso	não	é	somente	
uma	simples	 transposição	do	manuscrito	em	um	código	convencional,	mas	uma	semiologia,	
que	q	tipografia	é	uma	enunciação,	e	que	suas	possibilidades	expressivas	impõem	protocolos	de	
leitura”	(Tradução	nossa).

 25  “Assim,	se	há	para	o	escritor	diversas	formas	de	pensar	o	livro	a	partir	do	escrito,	há	também	
para	o	crítico	várias	disciplinas	a	considerar	para	dar	conta	da	passagem	de	um	a	outro.	História	
do	escrito,	história	do	livro,	genética	textual,	sociocrítica,	psicanálise	podem	ser	convocadas	para	
tentar	compreender	as	respostas	necessariamente	singulares,	dadas	pelo	escritor	a	este	respeito”	
(Tradução	nossa).
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Ausência-presença do autor-leitor de si

Se nas histórias das literaturas os autores não costumam ser pensados 
como leitores de outros autores, é igualmente incomum o fato de eles serem 
apresentados como leitores de si mesmos. Os indícios desse tipo de leitura 
são algumas vezes registrados em estudos feitos a partir dos pressupostos da 
crítica genética ou da crítica textual. Para a crítica genética, a matéria-prima 
é o manuscrito e, mais precisamente, as rasuras encontradas nele, uma vez 
que o seu objetivo é compreender o processo que deu origem ao texto, daí o 
uso do termo genético. No caso dos estudos de crítica textual, que também 
lidam com o manuscrito, o valor deste parece relativizado: “O original, no 
sentido material do termo, pode ser escrito pelo próprio autor (autógrafo) ou 
escrito sob o controle direto dele (idiógrafo)” (Paggiari & Perugi, 2004, p.19). 
A crítica textual considera também as cópias feitas do manuscrito, sobretudo 
quanto esse se perdeu: “Quando o original se perdeu, e só temos as cópias dele, 
manuscritas ou impressas que sejam, o conjunto das cópias indica-se como 
tradição, formada por testemunhos: cada um, de fato, testemunha do original 
perdido, e transmite uma cópia dele” (ibidem).

Nesse sentido, dialogamos com a crítica textual, considerando que as cópias 
impressas são tradições do texto manuscrito, uma vez que não temos os seus 
originais, ou seja, os manuscritos dos textos críticos de Adolfo Caminha. No 
entanto, temos os artigos impressos no jornal Gazeta de Notícias e na primeira 
edição em livro. Interessou-nos, destacadamente, o processo de passagem de 
um suporte a outro, considerando o que afirmou Stéphane Vachon a propó-
sito da forma do objeto escrito governando ao menos em parte o seu sentido. 
Transpor o texto do manuscrito para o impresso, e na passagem para impressão 
alterá-lo, parece-nos haver implicações importantes e como tal merecem ser 
verificadas e problematizadas.

Esse fato nos fez questionar os motivos possíveis das alterações. A nosso 
ver, foi nessa passagem de um suporte a outro que Adolfo Caminha alterou os 
seus textos críticos, colocando-se como autor-leitor de si mesmo. Além, é claro, 
de procurar conservar uma edição que ele considerava como a correta, a ideal. 
Adolfo Caminha se apresentou também como editor dos seus próprios artigos. 
O trabalho comparativo entre essas edições trouxe à tona as alterações reali-
zadas por Caminha. A primeira alteração está ligada diretamente à categoria 
autor, uma vez que, ao publicar os seus textos críticos naquele jornal carioca, 
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Caminha os assinou com as iniciais trocadas, ou seja, C. A. em vez de A. C 
como deveria ser. Somente na edição em livro Caminha reconheceu a autoria 
de seus textos assinando o livro Cartas literárias com o seu próprio nome, assim 
como fizera com os seus livros anteriores. Esse fato apresenta-se-nos de capital 
importância para o presente estudo. Essa delegação de autoria por meio do uso 
da assinatura invertida tem ainda mais importância quando sabemos que os 
autógrafos de escritores passaram a valer dinheiro, como lemos a seguir:

Publicaram-se há pouco os preços correntes dos autographos de alguns homens 
célebres:

Uma carta de Zola, vale ......5 francos
“         “      “  Dumas filho...4     “
“         “      “  de Ed. Goncourt ...4     “
“         “      “  de Rochefort...... ...4     “
“         “      “  de Ludovic Halevy 2     “
“         “      “  de Jules Claretie.....2     “
“         “      “  de Maupassant........6 a 8      “
“         “      “  de Guizot................8     “
“         “      “  de Jules Fabre ........5     “
“         “      “  de Littré .................5     “
“         “      “  de Nodier................4     “
“         “      “  de Victor Hugo.......6     “
“         “      “  de Chateaubriand....4     “
“         “      “  de Delavigne...........5     “
“         “      “  de Lamartine.......... 6     “
“         “      “  de Barbey d’Aurevilly....10 a 12      “
“         “      “  de Balzac........................10 a 12     “
“         “      “  de Flaubert .....................4     “
“         “      “  de Leconte De Lisle........2 a 3     “
Os actores e actrizes celebres de França tambem estão baratos. Se bem que uma 

carta de Rachel valha 15 ou 20 francos, já por 5 ou 6 francos se obtem um bem bom 
Coquelin senior, e por 3 a 5 francos excellentes Théos, Samarys, Graniers, Réjanes, 
Bartets, Montalands, Galli-Mariets, Du Minits, Krausses e Jeannes Hadings.

Essa matéria foi publicada na seção “Novidades Artísticas” do jornal Gazeta 
de Notícias, do Rio de Janeiro, no dia 24 de novembro de 1893, no mesmo dia 
em que Adolfo Caminha teve publicada a sua “Carta literária II”, ou seja, no 
mesmo dia em que ele delegava a autoria do seu texto a um outro sujeito, ou 
seja, C. A., supostamente ele leu que o autógrafo de vários homens de letras, 
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muitos deles faziam parte de suas leituras como pudemos constatar na primeira 
parte deste capítulo, tinha valor monetário. O autógrafo de Balzac era um dos 
mais valiosos – 10 a 12 francos – justamente Balzac, cuja obra servira de epígrafe 
ao romance A normalista (Cenas do Ceará). Das leituras realizadas por Cami-
nha vemos nessa lista de autógrafos os nomes de Zola, Dumas Fils, Edmond 
de Goncourt, Maupassant, Victor Hugo, esse inúmeras vezes citado por ele, 
Chateaubriand, cujas obras lhe serviram para conhecer os Estados Unidos, 
Lamartine, cujo romance Raphaël fora citado em Lágrimas de um crente e, por 
último, Flaubert. Mas, naquele momento de sua produção ficcional, delegar a 
autoria foi, possivelmente, o menor valor a perder. Para Adolfo Caminha era 
preciso, sobretudo, defender a sua ficção da acusação que lhe fora imputada: 
a de romance imoral.

O fato da assinatura invertida pode ser justificada por ser a primeira Carta 
literária uma defesa do seu romance de estreia: A normalista, à época acusado 
de imoral. Não havendo quem o defendesse, Adolfo Caminha entrou em cena 
a favor de si próprio, porém, resguardando-se nas iniciais invertidas de seu 
nome, o que fez que Alceu Amoroso Lima (1934a) atribuísse esses textos a 
Constâncio Alves ou a Capistrano de Abreu, que à época militavam na crítica 
carioca. A primeira hipótese foi desconsiderada:

Facil foi também certificar-me de que não fôra o sr. Constancia [sic] Alves o autor 
das Cartas. Havia, aliás, na própria abundancia, por vezes superflua, embora nunca 
forçada nem espessa, das cronicas, qualquer cousa que não dizia com o estilo elítico 
e a ironia discreta do cronista que Rodolpho Dantas revelara. (ibidem, p.93)

Aliás, era comum a confusão entre os textos de Constâncio Alves e Capis-
trano de Abreu como podemos constatar no trecho citado a seguir:

Capistrano assignava, por vezes, C. A. Tanto assim que, estando o sr. Constân-
cio Alves ausente em São Paulo, publicou Capistrano, nessa mesma época, e com 
aquelas iniciaes, um artigo sobre Pedro II. E, não desejando, o seu homonimo em 
iniciaes, desconcertar o diretor de outro jornal, a quem se recusára a colaborar, - de 
São Paulo, escreveu à redação do jornal, onde aparecera o artigo de Capistrano, 
declarando não ser de sua lavra o artigo sob as inciaes C. A. (ibidem, p.93)

Ainda assim, a hipótese da autoria ser de Capistrano de Abreu era a mais 
forte:



406 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

Primeiramente, a informação de contemporaneos que atribuiam a Capistrano 
as referidas Cartas, na época, aliás, muito faladas.

O têor das Cartas revelava serem escritas por pessoa do Norte, cearense, 
homem culto, contemporaneo do movimento naturalista, e que revelava grande 
independencia e isenção de animo.

Tudo isso ia a calhar em Capistrano. (ibidem, p.94)

Somente a edição em livro das Cartas literária, em 1895, desfez a dúvida de 
Alceu Amoroso Lima (1934a, p.96) quanto à autoria daqueles artigos publi-
cados na Gazeta de Notícias: “A prova indiscutível é que Adolpho Caminha, 
em 1895, reuniu em um pequeno volume essas cronicas da Gazeta e outras 
anteriores, em diversos jornaes, sobre o proprio titulo que déra às da Gazeta 
(Adolpho Caminha – ‘Cartas Literárias’ – Typ. Aldina, Rio, 1895)”. E Amoroso 
Lima foi mais adiante em suas considerações, tratando das alterações que ele 
constatou na passagem de um suporte ao outro dos artigos: “É muito curioso, 
aliás, observar como ele alterou habilmente a cronica sobre a Normalista, afim de 
atenuar o elogio em boca própria” (ibidem). Na opinião de Lima, cumpria-se, 
desse modo, a hipótese que ele considerara a mais improvável: “Vejo agora que 
a hípotese [sic] mais inverossímil era a verdadeira”. Tinha razão Boileau: – ‘le 
vrai n’est pas toujours vraisemblable’” (ibidem).26

Estudo comparado das edições das Cartas literárias

Segundo Alceu Amoroso Lima, Adolfo Caminha alterou a primeira Carta 
literária. Partindo dessa afirmação, consideramos que os demais artigos tam-
bém foram alterados por ele. Assim, interessou-nos conhecer as alterações 
realizadas, o que resultou em um estudo comparativo das edições. O que 
demonstramos nas seções seguintes é uma leitura do conjunto das alterações 
constatadas em cada uma das cartas. De um modo geral, elas podem ser divi-
didas quanto ao efeito físico no texto: alterações de supressão e alterações de 
acréscimo. Há também alterações conceituais, ou seja, aquelas que mudam o 
sentido de afirmações e considerações feitas pelo crítico. Nem todas as cartas 
renderam considerações abundantes, sobretudo no caso daquelas em que 
preponderam as alterações de efeito físico. Neste estudo comparativo não 

 26 	“O	verdadeiro	não	é	sempre	verossímil”	(Tradução	nossa).
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deixamos de considerar as contribuições do método indiciário como o definiu 
Carlo Ginzburg e de que já nos valemos na primeira parte do presente capítulo. 
Desse modo, consideramos que cada modificação constatada é um indício da 
leitura que Adolfo Caminha fizera de seus próprios textos, daí o título desta 
segunda parte do presente capítulo. Nos comentários utilizaremos as siglas 
EGN para a edição da Gazeta de Notícias e EL para a edição em livro das 
Cartas literárias.

“Cartas literárias I”

A primeira Carta literária foi publicada em três dias – 13, 14 e 15 de no-
vembro de 1893 –, na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. Logo abaixo das 
iniciais com que assinara as duas primeiras partes – C. A. – consta a expressão 
“(continúa)”, entre parênteses. No referido jornal, as Cartas literárias eram, 
via de regra, publicadas na primeira página, o que já denota a sua importância, 
uma vez que essa era uma das páginas mais importantes do periódico. Das 
oito ou nove colunas da primeira página, os textos críticos de Adolfo Caminha 
ocupavam duas colunas que se iniciavam logo abaixo do cabeçalho. No estudo 
comparado das três parte constatamos 88 alterações que se encaixam naqueles 
tipos que definimos.

É nela, possivelmente, que também estão as alterações mais importantes. 
Pois, reconhecida a autoria do texto crítico, Adolfo Caminha, a fim de retirar 
dele o autoelogio, diminuiu o uso de adjetivos. É como se saísse de cena o 
crítico para entrar o autor. Trata-se da passagem de um eu-crítico para um 
eu-autoral, o que faz que o artigo tome um aspecto de metalinguagem. As 
considerações iniciais do artigo levam o seu leitor a tomar conhecimento dos 
anos tumultuados do governo do presidente Floriano Peixoto.

Uma característica dessa passagem de um suporte ao outro é a preocupação 
com a palavra, sobretudo na atualização que fizera da grafia, tornando a língua 
portuguesa muito mais próxima do modo brasileiro do que do português. 
Suprimiu o uso do apóstrofo, das letras duplas como no caso de gg, ll, mm, 
pp., porém mantendo-as em alguns casos. Suprimiu também o uso da ênclise 
em favor da próclise na colocação dos pronomes. Suprimiu também as letras 
mudas como no caso do c em auctor, conjuncto, inedictas, mas a conservou, por 
exemplo, em redactor e actual. Parte importante das modificações realizadas 
tem como objetivo corrigir o texto publicado no jornal, garantindo que a versão 
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em livro estivesse melhor do que a primeira, o que nem sempre se confirma, 
talvez não por ação dele, mas de diagramadores. Certamente, Caminha acre-
ditava que o texto, publicado em livro, não se perdesse tão facilmente como 
seria de esperar no suporte jornal.

Como, porém, já temos afirmado, a principal característica desse texto 
está no fato de Caminha, resguardado pelas iniciais invertidas de seu nome, 
poder se dizer. Disso resulta o reencontro entre o autor e o leitor, o leitor de si 
mesmo, retomando assim a categoria autor da qual aqui temos nos ocupado. 
Assim, não faltam manifestações de crença na sua capacidade de escrever e, 
consequentemente, na qualidade de sua obra. Primeiramente, diz ser Adolfo 
Caminha “um moço desconhecido” que publicara “sem estardalhaço nem 
exageradas pretensões” o seu romance de estreia. Desse modo, Caminha não 
somente se qualifica como um autor iniciante, mas também como um autor 
despretensioso, fazendo da modéstia um recurso de convencimento do leitor, 
uma vez que se tratava de uma autodefesa. É importante destacar também que 
foi nessa única carta que Adolfo Caminha dirigiu-se diretamente ao redator 
do jornal usando para isso o vocativo, que ele conservou nas duas versões do 
artigo: Sr. redactor, na primeira, e Sr. Redactor na segunda versão.

Outro fenômeno que constatamos nessa carta é a modificação na grafia 
de palavras como arte e verdade, que aparecem na edição em livro com as 
iniciais maiúsculas – Arte e Verdade – em vez de minúsculas como na edição 
em jornal, o que as torna significativas de uma compreensão que o autor 
tinha e não registrou na versão em jornal e o fez em livro. Com esse indício 
podemos conjecturar que, para Adolfo Caminha, essas palavras tinham uma 
valoração incomum, o que faz delas conceitos com os quais trabalhava ou dos 
quais partiu para analisar o que lhe interessava e promover juízos de valor. A 
primeira ocorrência desse fato deu-se para tratar com ironia da relação entre 
os simbolistas e os naturalistas:

Oh! os Novos, os incompreendidos, os nephelibatas, os independentes! Estava 
desmanchada a carangueijola de Zola, de Flaubert, de Daudet, dos Goncourts... 
de toda essa velha legião de fanaticos da Verdade. Fóra o Naturalismo com as suas 
tintas d’après nature, fóra a sciencia torturada e falsa do romance realista, fogo no 
documento humano, sombrio e desolador! (Caminha, 1895, p.72, grifo nosso)

Vemos que a palavra Verdade é usada para referir-se aos naturalistas e a 
um procedimento deles no tratamento com as relações entre a linguagem e a 
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representação literária. À crença na Verdade juntava-se a crença na ciência como 
podemos constatar logo parágrafo seguinte a este: “A sciencia não resolve o 
problema da vida, proclamava-se” (ibidem). Mais uma vez o tom de ironia de 
mantém. Vemos, desse modo, que a alteração realizada por Caminha foi necessá-
ria a fim de expressar a sua crença nos seus critérios de análise. O uso de iniciais 
maiúsculas em vez de minúsculas reforça a crença em um sistema de conceitos 
advindos do naturalismo e do positivismo, que Caminha talvez apreendeu em 
sua formação militar e desenvolveu em sua atuação como homem de letras.

A segunda ocorrência encontramos o registro da palavra arte com inicial 
maiúscula – Arte –, o mesmo não ocorre com a palavra verdade. Ainda assim 
é importante considerar essa modificação pelo conteúdo que veremos no pa-
rágrafo citado a seguir:

Essa aristocracia que se pretende crear na arte, não consultando a intellectuali-
dade da maioria, redunda num monopolio odioso e incoherente. Odioso, porque o 
artista que se destaca do sentir popular, da alma dos simples por um zelo calculado 
e vaidoso, não consegue senão provocar a antipathia geral; incoherente, porque a 
verdadeira Arte é a expressão natural e espontanea da verdade, e desde que o artista 
sacrifica este principio, soberano e eterno, por amor de ephemeras conquistas, elle 
contradiz a sua indole e deixa de ser sincero. (ibidem, p.79, grifo nosso)

Encontramos ainda uma outra ocorrência:

Precisamos ser mais justos na apreciação dos livros nacionaes. A litteratura 
brazileira conta pouquissimos cultores do romance, genero difficil na verdade, 
exigindo, em primeiro ogar, uma perfeita e elevada concepção da vida e da Arte, 
qualidade esta que não é facil encontrar entre os nossos escritores mais applaudidos. 
(ibidem, p.87. grifo nosso)

Esses dois conceitos presentes na obra de Caminha devem ser considerados 
na compreensão de sua atuação crítica, o que faremos no capítulo específico. 
Constatamos também outro fato: na edição em livro, a linguagem de Caminha 
é bem menos assertiva do que na edição em jornal, transformando afirmações 
em interrogações como constatamos nos parágrafos 58o e 81o. Há também 
uma economia no uso de figuras de linguagem, destacadamente nas hipérboles 
como constatamos no 41o parágrafo. Feitos esses comentários, passamos para 
o estudo comparativo-analítico da segunda carta.
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“Cartas literárias II”

Das doze cartas publicadas em jornal e posteriormente em livro, a segunda 
foi a que resultou no menor estudo comparativo-analítico. Esse fato se justifica 
porque após o 32o parágrafo o texto em jornal está ilegível. Parte das modifi-
cações encontradas nesse artigo estão presentes também no artigo anterior, o 
que significa dizer que Adolfo Caminha procurou uniformizar os seus artigos, 
ainda que em alguns casos não o tenha conseguido. Na passagem do jornal ao 
livro, Caminha acrescentou uma nota de rodapé, esclarecendo que os romances 
do doutor Ferreira Leal aos quais ele se referiam eram Supplicio de um homem e 
Um homem gasto. Esse fato demonstra o cuidado que teve Adolfo Caminha ao 
transpor o texto de um suporte ao outro, procurando dirimir dúvidas eventuais. 
Assim, concluímos a análise dessa carta.

“Cartas literárias III”

Parte das alterações constatadas anteriormente permanecem nessa terceira 
carta. Entre elas a alteração de arte para Arte a que já referimos. No segundo 
parágrafo, por exemplo, Adolfo Caminha procurou deixar claro os nomes de 
autores, que constavam de forma abreviada como J. Lemaitre, G. Ohnet e 
passaram a constar como Jules Lemaitre e Georges Ohnet. Caminha também 
sofreu a tendência a tornar-se mais econômico nas afirmações e menos enfático 
em seus juízos de valor, sobretudo no que dizer respeito ao uso de adjetivos. 
No 17º parágrafo, aparece uma outra alteração conceitual. Nele, Caminha usa 
o termo “dynamização da phrase”, que na edição em livro aparece grafada em 
itálico, transformando o termo em um conceito. Outro fato que vale ser des-
tacado e que já indicava que uma segunda edição dos textos em jornal sofreria 
modificações pode ser constatado em um parágrafo ao final do texto publicado 
em jornal no qual se lê:

Para que ninguém ande a descobrir verdura em meus conceitos, devo rectificar 
alguns enganos de revisão que escaparam no final da segunda carta. Assim, em 
vez de “cantor” do Cortiço, leia-se “auctor do Cortiço”; em vez de “as fontes de 
jornalismo”, escrevi “as portas do jornalismo”.27

 27  Cf. Gazeta de Notícias,	Rio	de	Janeiro,	n.18,	p.1,	18	de	janeiro	de	1894.
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Assim, percebemos que Adolfo Caminha escrevia os artigos e os relia 
após a sua publicação, justificando, desse modo, tratá-lo como autor-leitor 
de si mesmo. A atenção para com o que escrevia se mostra nessa breve nota 
e coloca em cena o trabalho do revisor como mais um dos intermediários do 
texto. Passamos, então, aos comentários da quarta carta literária.

 “Cartas literárias IV”

Essa carta traz alterações tão importantes quanto as anteriores. Publicado 
em jornal no dia 19 de janeiro de 1894, nela encontramos no terceiro parágrafo 
mais uma alteração conceitual. Na EL, Adolfo Caminha usa o termo “jacobi-
nismo em arte” para referir-se ao que chamou na EGN de “grey revolucionaria 
dos que pretendem arrazar tudo para reconstruir”.  Como sabemos, os jaco-
binos ficaram conhecidos como o grupo revolucionário mais radical e atuou 
entre 1793 e 1794, quando se desfez a Sociedade dos Amigos da Constituição, 
que se reuniam na biblioteca do convento dos Jacobinos da Rue Saint-Honoré, 
daí o nome com o qual passaram à história (Furet & Azouf, 1989, p.764-5). 
Assim, Caminha os utilizou a fim de referir-se aos críticos que considerava 
como mais radicais e extremistas. Ainda nessa carta, constatamos vários des-
membramentos de parágrafos, como o 19o, 20o e 21o. Esses não são somente 
desmembrados como sofrem alteração de acréscimo no conteúdo. O mesmo 
vemos em relação ao 30o, 31o, 32o, 33o parágrafos em que Caminha insere um 
trecho do livro em causa como que incentivando a sua leitura.

De todas as alterações constatadas, porém, a mais importante talvez seja a 
que diz respeito ao fenômeno ligado à questão do reconhecimento da autoria dos 
textos em que o eu A. C. deu lugar pelos motivos que citamos ao eu C. A. e está 
relacionada diretamente à possibilidade de dizer-se e de fazer uso dos adjetivos 
em causa própria. No 34o parágrafo dessa carta lemos na edição em jornal: “A 
palavra eu repugna ao bom senso e produz um feito detestável, quando sai da 
bocca ou da penna de um homem inteligente para elogiar a si proprio. Torna-se 
ridiculo quem disesse: – Eu sou um bello talento! Mesmo que fosse um gênio”. 
Já na edição em livro lemos: “O pronome eu, este anthipathico pronome que 
anda na boca dos vaidosos, repugna ao bom senso e produz um effeito detestável 
quando sae da penna de um homem inteligente para elogiar a si proprio”.

Ao retirar dos seus textos críticos, notadamente daquele primeiro, os elogios 
em boca própria, expressão essa usada por Alceu Amoroso Lima, Caminha 
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mostrou-se coerente com o que afirmou nessa carta. Essa coerência a respeito 
do fazer literário encarado pelo ponto de vista de um crítico é um exemplo 
da consciência que ele tinha da sua atuação em ambas as áreas. Desse modo, 
o eu autoral e o eu crítico fundidos na figura do autor-crítico foi nesse texto 
trazido à cena do fazer literário, percebido de um modo mais amplo. Na edi-
ção em livro, percebemos que Caminha procura ser mais específico quanto à 
designação do termo. Ele passou do genérico palavra para a categoria sintática 
pronome, repetindo-o uma vez ao designá-lo como antipático. Passamos, 
então, à quinta carta.

“Cartas literárias V”

Apesar de 45 alterações constatadas, não encontramos registros significa-
tivos. Como se trata da carta em que Adolfo Caminha referiu-se aos editores, 
ele os nomeou diretamente, tornando claro de quem se ocupava, como cons-
tatamos no 15º parágrafo. Constatamos também o uso da inicial maiúscula 
ao referir-se à arte. As abreviaturas de nomes de autores na edição em jornal 
são desfeitas na edição em livro, a fim, certamente, de tornar claro a quem se 
referia e a fim, ainda, de restituir o nome original dos escritores – um exemplo 
desse fato encontramos no 24º parágrafo. Ao final do artigo publicado no jornal 
lê-se: “Rio, março, 1894”. Na edição em livro lê-se: “Rio, 1894”.

“Cartas literárias VI”

Assim como fizera antes, Caminha reduz a adjetivação no seu texto, tro-
cando “magnífico” por “belo”, no primeiro parágrafo; o mesmo constatamos 
no 12º parágrafo ao trocar “toda a miseria humana” por “a miseria humana”. 
O 13º e o 22º parágrafos ganharam notas de rodapé, o que denota a preocupa-
ção de Adolfo Caminha pelos seus leitores, esclarecendo questões e inserindo 
dados que não constavam na edição em jornal. Ao final da EGN, lê-se: “Rio, 
abril, 1894”; na EL lê-se “Rio, 1894”.

“Cartas literárias VII”

Na passagem dessa carta do jornal para o livro, constatamos 45 alterações. 
Assim como nos artigos anteriores, Caminha é menos afirmativo ou tende a 
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relativizar as suas afirmações, como constatamos no primeiro parágrafo em 
relação aos Contos fora da moda, de Artur Azevedo. Na edição em jornal refere-
se ao autor como “é já uma gloria litteraria”. Na edição em livro afirmou: “é já 
o que se chama ‘uma gloria litteraria’”. Vale destacar o uso das aspas, o que deu 
a entender que Caminha fazia uso de uma expressão que não era sua ou cujo 
uso corrente ele utilizava, trazendo para seu texto o discurso de outros mesmo 
que não os identificando. Na EL suas afirmações são mais severas e Adolfo 
Caminha as fez inserindo trechos que não constavam na EGN. Por exemplo, 
no segundo parágrafo, aparentemente a fim de melhor compor o retrato que 
pintou de Artur Azevedo, acrescentou: “ensinando a collocação dos pronomes, 
o emprego das preposições”. Foi assim que, para Adolfo Caminha, Artur 
Azevedo pareceu um “velho mestre-escola de férula em punho leccionando 
portuguez e rhetorica á mocidade daquelle tempo”.

Caminha também inseriu informações em seu artigo na EGN, como títulos 
de obras, apostos explicativos. De um modo geral, na EGN foi bem mais irônico 
com Artur Azevedo, como pudemos constatar no 11º parágrafo. Esses são os 
comentários do que achamos mais significativo em termos de alterações que 
constatamos no artigo em causa. Agora, passamos ao artigo seguinte.

“Cartas literárias VIII”

Nessa carta, as alterações que Adolfo Caminha realizou em grande parte 
são alterações na grafia, que ele procurou em certa medida atualizar, bem como 
alterações na pontuação afim de garantir o sentido originalmente desejado. 
Esse fato demonstra a atenção de Caminha para com a língua portuguesa. Se 
na EGN o uso da vírgula, por exemplo, não foi feito de modo correto, na EL, 
Caminha foi mais criterioso como constatamos no 16º, 21º e 22º parágrafos.

“Cartas literárias IX”

Também nessa nona carta literária, Adolfo Caminha reviu o uso da vírgula, 
como o fizera na carta anterior. O primeiro, o oitavo e o 17º parágrafos são 
exemplos desse fato. De modo geral, as alterações constatadas são desse tipo 
que destacamos. No final do artigo da EGN, lê-se: “Rio, junho de 1894”; na 
EL lê-se: “Rio, 1894”. Assim, passamos aos comentários das alterações da 
próxima carta.
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“Cartas literárias X”

Nesse artigo, uma alteração para a EGN demonstra que Adolfo Caminha 
refletiu a respeito da natureza da literatura. É o que constatamos no segundo 
parágrafo, em que lemos: “A literatura propriamente dita é um gênero espe-
cial que não vae até ao ecletismo philosophico”. Essa afirmação, certamente 
motivada pelo fato de Caminha analisar o livro A nova escola penal, do jurista 
Viveiros de Castro, não existia na EGN. Trata-se de uma alteração conceitual 
importante acrescida no momento da passagem de um suporte ao outro, o que 
significa que essa passagem de suporte foi também um momento de passar 
os seus conceitos em revisão, como o fizera, por exemplo, como os conceitos 
de Arte e Verdade, como já destacamos. O “ecletismo philosophico” a que 
se refere Adolfo Caminha foi motivado por estar ele ocupando-se de uma 
obra jurídica, daí também o título do seu artigo: “Entre parênteses”. O uso 
da vírgula pode também ser constatado nas alterações desse artigo, como no 
oitavo parágrafo. Na EGN, Caminha também enxerta afirmações que não 
víamos na EL como constatamos no já citado oitavo parágrafo: “Falla com 
sinceridade e isto já é uma bella recommendação”. Se em artigos anteriores 
Caminha fundiu parágrafos ou os desmembrou, nesse artigo ele inseriu na 
EGN um parágrafo afim de deter-se mais na natureza do trabalho dos juristas. 
Assim, no 11º parágrafo lemos: “Mas, o Brazil é um paiz novo e converia 
desde já ir seleccionando o calão nacional para mais facilidade dos futuros 
criminalistas”. Ao final do artigo na EGN, lê-se: “Rio, junho, 1894”; na EL 
lê-se: “Rio, 1894”. Passamos, então, à penúltima das doze cartas publicadas 
em jornal e em livro.

“Cartas literárias XI”

Nessa 11ª carta, Caminha faz o uso da ênclise na EL. Também continua 
grafando autor em vez de auctor. Ele manteve ainda a grafia Arte como encon-
tramos na primeira carta e realizou ainda correções, como a do nome de Flaubert 
que na EGN constava sem o l. Correções na grafa também são constatadas no 
15º parágrafo. Não são muitas nem tão significativas as alterações que consta-
tamos, no entanto elas revelam a manutenção de uma atitude de correção do 
escrito na passagem de um suporte ao outro. Se, como afirmou OBS: No final 
da EGN lê-se “Rio, julho, 1894”; na EL lê-se “Rio, 1894”.
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“Cartas literárias XII”

Nessa última carta, as alterações constatadas repetem muitas das demais. 
É claro o objetivo de Caminha de tornar o seu texto melhor, de corrigi-lo, de 
atualizar a linguagem, de torná-lo mais compreensível para o seu leitor. Ocorre 
a manutenção da alteração conceitual em que a palavra arte é grafada com 
maiúscula, o que denota a manutenção de uma coerência no pensamento de 
Caminha. Caminha manteve também do primeiro ao último artigo o uso da 
próclise em vez da ênclise, como consta na EGN. Na EGN lê-se: “Rio, julho, 
1894”; na EL lê-se “Rio, 1894”.

Algumas considerações

Neste capítulo, procuramos demonstrar a atuação de Adolfo Caminha como 
autor-leitor e como o diálogo entre leitura e escrita foi importante na consti-
tuição do polígrafo. O caro leitor conheceu outro companheiro seu de leitura 
com práticas do século XIX. Desde o princípio, chamamos a atenção para o 
fato de que não comumente o autor é percebido como leitor, seja ele leitor de 
outros autores, ou leitor de si próprio. Ler a obra de outros e deixar registros 
dessas leituras em suas obras pode ser constatado na atuação de autores, o que 
permite aos estudiosos da literatura, por exemplo, um estudo comparado de 
obras. Ler a própria obra e deixar registros – diretos, isto é, notas, autocrítica 
etc. –, parece-nos incomum. No caso de Adolfo Caminha, trazer à cena os 
registros indiretos da leitura que fez de si próprio, o que só foi possível graças 
ao estudo comparado das edições de seus textos críticos em jornal e em livro, 
estudo esse realizado com base na constituição de um arquivo do autor em 
causa com várias edições de seus livros, incluindo-se nele as primeiras edições 
de alguns títulos, considerando como importante cada um dos suportes de 
edição, parece-nos ainda mais incomum. Ler-se e reescrever: esses foram os 
movimentos realizados por ele.

As alterações originadas desses movimentos permitiu-nos conhecê-lo 
sob a máscara de suas iniciais invertidas: C. A. Isso permitiu a ele defender 
seu romance de estreia da acusação de imoral, mas, também de dizer-se, de 
elogiar-se, enfim, de criar um autorretrato positivo de sua pessoa. Já com a 
máscara da autoria reconhecida, vimos que o uso da adjetivação em seus textos, 
sobretudo a favor de si próprio, decaiu. O que nos faz questionar: onde está 
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o verdadeiro Caminha? Em C. A. ou em A. C.? De certo modo, a primazia 
dos fatos, dos dados e das ocorrências é hábito da crítica e da história literária 
que mais parece ter trazido problemas na compreensão do fenômeno literário 
do que mesmo uma suposta didática. Assim, achamos por bem afirmar que o 
Adolfo Caminha válido, para lembrar aqui da proposição de Roland Barthes 
para o papel da crítica literária, estaria na sua atuação como polígrafo, do qual 
o autor-leitor é uma face a ser considerada. Assim, não nos interessa dizer a 
verdade ou estabelecer a primazia de uma imagem de autor sobre a outra, como 
já desejou a crítica, mas propor validades sobre as suas atuações.

Na primeira parte do presente capítulo, buscamos apontar não somente 
o rol de leituras, supostamente realizadas por Adolfo Caminha, daí usarmos 
o conceito de indício, bem como a relação dessas leituras com o conteúdo de 
suas obras. No interior desse diálogo, buscamos demonstrar um movimento 
de permanência de leituras, o que nos leva a considerar um cânone privado. 
Surpreendentemente, nesse cânone, a presença de obras e autores românticos 
foi uma constante, daí considerarmos os movimentos internos de permanência 
e também de mudança no interior das práticas de leitura de Adolfo Caminha. 
A recorrência da leitura de alguns títulos evidencia essa permanência, mas, 
ao mesmo tempo, o uso particular das obras e situações específicas evidencia 
um movimento de modificação no modo como compreendia aquela leitura 
recorrente e de como a utilizava na sua escrita.

Vimos que Adolfo Caminha realizou alterações dos mais diversos tipos. 
Essas alterações parecem apontar também para uma história dos seus textos, 
o que significa dizer uma história da sua escrita e da sua leitura. Nos movi-
mentos de constituição dessa história dos seus textos está também o registro 
da sua história como autor, que não deixou de recorrer à leitura e a outros 
fazeres que conformassem a sua prática autoral. Assim, no interior das alte-
rações constatadas estão esses movimentos, que não se realizaram somente 
pela grafia, ou seja, pelo seu registro físico, mas pela leitura que não deixa de 
ter uma dimensão plástica e não deixa de atuar sobre o escrito. A passagem 
do texto de um suporte para o outro, certamente a fim de dar-lhes uma versão 
definitiva, daí as inúmeras alterações que sofreram, permitiu-nos pensar em 
uma história de sua escritura, revelada pelo movimento entre permanências 
e modificações.

Todo esse processo revela a construção da autoria. Há, de início, uma dele-
gação da autoria para C. A., que, assim como vimos, fez que Alceu Amoroso 
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Lima acreditasse ser Capistrano de Abreu ou Constâncio Alves. Também, 
como vimos, desfeita a dúvida, a autoria foi reconhecida. Mas, em princípio, 
ela, a autoria, não foi dada. No entanto, Caminha não deixou de reconhecê-la. 
Vale aqui, portanto, citar Antonio Candido (2005, p.82) ao tratar da autoria:

De modo geral, à medida que chegamos mais perto do nosso tempo, mais agudo 
se torna o problema da autoria, mais forte a noção de que é preciso considerar o autor 
de uma obra, e mais acentuada a reivindicação que ele faz sobre ela. Contribuíram 
diretamente para isto o desenvolvimento do individualismo e as teorias que dão 
papel preponderante ao artista no processo criador, bem como o reconhecimento de 
uma posição e uma função social do escritor. Antes, ele era protegido ou marginal. 
No mundo moderno, passou a ser profissional.

Ao editar seus artigos em livro, o que fez Caminha foi essa reivindicação de 
autoria a que se refere Candido. Para quem defendeu com veemência os direitos 
autorais, abrir mão da autoria das Cartas pareceria contraditório. No entanto, 
é importante perceber que Caminha o fez a fim de defender aquilo que mais o 
ocupou e o colocou no sistema literário: a sua ficção. É importante constatar que, 
tão logo possível, ele reconheceu a autoria de suas Cartas literárias, fazendo-as 
editar em livro acrescidas de mais dez artigos que produziu e recolheu ao longo 
de dez anos (1885-1895), o que nos faz pensar que Adolfo Caminha tinha o 
hábito de colecionar seus escritos ou de ao menos tê-los guardados ao longo de 
sua atuação como autor-crítico. Desse modo, se as Cartas estavam assinadas 
com as iniciais que provocaram a indefinição autoral citada, com a edição de 
1895 ficou esclarecido quem fora o seu autor.

O que nos interessou, porém, afirmar foi o processo de construção da autoria 
e do sujeito autor. Como categoria dos estudos literários, e sobretudo como 
sujeito do processo de construção da literatura, o autor tem sua história, o que 
significa dizer a respeito dos movimentos de avanço e de recuo que o consti-
tuíram, uma vez que não se trata de uma categoria estanque. Ler, escrever, 
desconhecer, delegar, reconhecer, dizer-se, negar-se, esconder-se, defender-se 
são ações e forças dessa movimentação de constituição da autoria, ao menos no 
caso de Adolfo Caminha. A constituição do autor é muito mais complexa do que 
o ato de escrever. Fazer-se autor requeria diversas competências para lidar com 
sujeitos e forças as mais diversas. Assim, no capítulo seguinte, analisaremos a 
atuação de Adolfo Caminha como autor-crítico, buscando evidenciar a sua atua-
ção como crítico literário, constituindo, desse modo, mais uma face do polígrafo.


