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Adolfo Caminha, autor-crítico 
 
 

Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra 



A retomada do crítico

No capítulo anterior, vimos Adolfo Caminha como leitor: um leitor-autor, 
o que significa que sua leitura foi feita também com o intuito da escrita. Nesse 
caso, há relações entre uma e outra prática, um e outro movimento, um e outra 
força. Leitura e escritas eram forças formadoras desse sujeito multifacetado que 
chamamos de polígrafo. Compreendemos que leitura e escrita eram forças do 
homem de letras para a entrada no campo literário e nos demais campos com os 
quais estabeleceu relações. Ler e escrever, ser lido e ser escrito são movimentos 
que formam e conformam o autor. São movimentos que o colocam diante dos 
seus leitores. Adolfo Caminha desempenhou ainda a atividade de crítico, que é 
também um leitor, pois para fazer crítica é preciso primeiramente ler. Fazer-se 
crítico é fazer-se leitor, primeiramente. No campo da crítica literária, a leitura 
é realizada em razão da escrita. Ao arrolarmos os possíveis títulos da biblioteca 
do escritor, demos ao nosso leitor a oportunidade de conhecer as práticas de um 
homem de letras do século XIX. Agora é chegada a hora de conhecer Caminha 
como crítico literário, o que quer dizer um leitor judicativo.

Em nossa dissertação de mestrado, detivemo-nos no estudo da crítica 
literária produzida por Adolfo Caminha e da relação dessa crítica com a sua 
ficção, notadamente os seus artigos do livro Cartas literárias e seu romance 
A normalista. Também no mestrado apontávamos para a atuação de Adolfo 
Caminha como polígrafo, ainda que não utilizássemos esse conceito, mas já 
procurávamos tecer as relações entre os dois fazeres, ou seja, entre a crítica e a 
ficção caminhiana. Até um determinado momento da escrita deste estudo, pre-
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tendíamos retomar parte do que produzimos na dissertação. No entanto, com 
o desenvolvimento da escrita, achamos por bem dar início a uma nova etapa 
dos estudos sobre a atuação crítica de Caminha, sem retomar o conteúdo da 
dissertação e abrindo caminho para o conhecimento de alguns dos seus artigos 
pouco divulgados e conhecidos do público que se interesse pela sua obra.

Na referida dissertação, chegamos a cinco novas validades da crítica ca-
minhiana. São elas: 1 As Cartas literárias no “entre-lugar” da obra de Adolfo 
Caminha e da literatura brasileira; 2 As Cartas literárias e o sistema literário 
ou a literatura como sistema; 3 As Cartas literárias como crítica-aprendizagem 
ou autocrítica; 4 As Cartas literárias como discurso/prática pertencente à 
crítica dos escritores; 5 As Cartas literárias como crítica estética. Partindo do 
conceito barthesiano de que à crítica não cabe dizer verdades, mas somente 
“validades” a respeito da obra, concluímos que a atuação de Adolfo Caminha 
intercambiava saberes e práticas que ele desenvolveu ao longo da constituição 
de sua obra. Foi esse intercâmbio entre a crítica e a ficção caminhiana que nos 
ajudou a percebê-lo como um autor polígrafo, tese que defendemos agora. Em 
razão do número já alentado de páginas do presente estudo, achamos por bem 
centrarmos nossas observações e nossos comentários nos artigos críticos escritos 
por Adolfo Caminha e intitulados “Crônicas de Arte”, bem como nos demais 
artigos que, mesmo sem esse título, constam, assim como aqueles. em A Nova 
Revista. Incluímos também nesse rol o prefácio intitulado de “Carta”, escrito 
para o livro Estrofes, de F. Alves Lima. Trata-se de textos pouco conhecidos 
e estudados do autor em causa. Com exceção do livro Adolfo Caminha (vida 
e obra), de Sânzio de Azevedo, muitas vezes aqui citado e referenciado, quase 
não encontramos opiniões a respeito deles.

 Talvez, o difícil acesso seja uma das justificativas para esse desconheci-
mento. As “Crônicas de Arte” foram publicadas em A Nova Revista, periódico 
literário editado por Caminha no Rio de Janeiro e do qual já nos ocupamos neste 
estudo. Como sabemos, esse periódico encontra-se na Casa de Rui Barbosa 
no Rio de Janeiro, onde os consultamos. Infelizmente, a atuação de Adolfo 
Caminha como colaborador de periódicos literários ainda é pouco conhecida, 
daí também a importância de incluir neste estudo uma leitura dos periódicos 
com os quais ele colaborou. No caso do prefácio, o acesso talvez seja ainda mais 
difícil. Só tivemos a possibilidade de conhecê-lo graças ao professor Sânzio 
de Azevedo, que no deu acesso a uma cópia, essa já recebida do pesquisador 
inglês Walter Toop. Infelizmente, não encontramos em nenhuma biblioteca, 
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pública ou particular, um exemplar do livro Estrofes. A respeito desse livro e 
de seu autor, afirmou Sânzio de Azevedo (1999, p.49): 

Quanto ao autor prefaciado, apesar de pouco havermos transcrito do que foi 
dito sobre a sua poesia, sempre informaremos que F. Alves Lima, que nasceu no 
Piauí em 1869 e veio a falecer em Fortaleza em 1958, publicaria diversos livros de 
Direito, mas nunca mais voltaria à poesia. Já as Estrofes são um livro tão pouco 
conhecido que nem é sequer citado por Dolor Barreira em sua História da Literatura 
Cearense, nem por Mário Linhares, em sua História Literária do Ceará.

Dada a dificuldade de acesso aos artigos e ao prefácio, e respondendo a uma  
exigência quanto ao estudo de fontes raras ou pouco conhecidas, preferimos 
incluí-los, integralmente neste capítulo de nosso estudo. 

Adolfo Caminha, o autor-crítico-cronista de arte

Ao longo deste estudo, temos perseguido as relações do autor com outros 
fazeres, constituindo pares de sujeitos e de atuações. Cada um desses pares 
tem ocupado o centro de um capítulo específico. Assim, temos visto o autor-
político, o autor-editor, o autor-leitor, para, desse modo, constituir a sua face 
como polígrafo. Com o par que apresentamos neste capítulo – o autor-crítico 
– procuramos reforçar o conceito utilizado. No caso específico dos artigos de 
“Crônicas de Arte”, esse par perseguido recebe a contribuição de um outro 
sujeito e de um outro fazer, ou seja, o cronista e a crônica. Da formação de um 
par, esses artigos evoluíram para uma triangulação, como é também possível 
perceber nas Cartas literárias. Portanto, não é por acaso que Adolfo Caminha 
mudou o título desses seus artigos críticos. Antes, a sua atividade crítica rece-
bera a contribuição do termo “carta”, ainda que não se tratasse, as conhecidas 
Cartas literárias, de cartas propriamente ditas. Como exemplificamos em nossa 
dissertação, esse fato contribuiu para que as Cartas literárias fossem recebidas 
como exemplo de crítica impressionista, e não como exemplo do que hoje 
conhecemos como crítica dos autores.

Parece haver na atuação de Adolfo Caminha a formação de várias figuras 
geométricas como que simbolizando esquemas ou percursos diversos dentro de 
sua obra. Há nela, ou seja, na obra caminhiana, uma movimentação constante 
de fazeres, que resulta em formas e em desenhos que evoluem à medida que 
são estabelecidas correlações pelos seus leitores. Um olhar mais amplo para o 
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dito conjunto da obra que ele produziu vai desvendando essas figuras e esses 
movimentos e fazendo que o seu leitor olhe para ele como um polígrafo. Nas 
ditas “Crônicas de Arte”, Adolfo Caminha parecia movimentar a sua crítica já 
não somente para a obra de arte literária. Um bom exemplo dessa nova direção 
dada à sua atuação como crítico é o fato de que na primeira crônica ele se dedicou 
à obra do pintor Oscar Pereira da Silva. Pela primeira vez Adolfo Caminha des-
viou o foco de sua atenção para análise de uma outra expressão artística, sem que 
possamos dizer que a pintura já não estivesse presente em suas obras. A adesão 
do termo “crônica” ao título dos artigos parece querer marcar no tempo essa 
mudança. Daquele ponto em diante, Adolfo Caminha ampliaria a sua atuação 
como crítico, sentindo-se, talvez, capacitado para alçar voos em outras direções. 
Talvez ele também estivesse pretendendo diversificar o seu público leitor, mas 
o fato é que uma mudança se anunciou no rumo de sua obra. Vejamos, então, 
primeiramente o artigo, cuja ortografia original será conservada:

CHRONICA DE ARTE

Oscar Pereira da Silva, pintor brasileiro que se achava em estudos na Europa, 
reuniu os seus trabalhos e abriu exposição na Escola de Bellas-Artes. Toda a vez 
que, no Brazil, um pintor, sem esperar pelas formalidades acadêmicas e antes da era 
convencional, mostra ao publico as produções em que se occupou durante um ou 
dois annos, o publico que só acredita nas reclames officiaes, encolhe os hombros e 
passa ao largo, muito convencido de que não deve perder tempo vendo quadros. E, 
se o pintor, prefere a obscuridade do seu atelier a uma exposição que lhe não traz 
proveito algum, morre desconhecido, a ouvir de longe, da sua janella que dá para 
a rua, o eterno coro: “– Não temos pintores, não temos arte, somos um povo de 
imbecis!” – Os que assim gritam são exactamente os que não querem ter o trabalho 
de ir á Escola de Bellas-Artes para ver quadros.

No emtanto, Oscar Pereira da Silva é um artista seguro e ali estão, para proval-o, 
trinta e três producções suas, algumas das quaes muito dignas, muitissimo dignas 
de figurar em qualquer galeria estrangeira. Dizemos estrangeira, porque, sem essa 
etiqueta, nenhuma obra artística é admirada no Brasil com verdadeiro interesse.

A crítica tem preguiça de se demorar nos quadros que não formem exposição 
colletiva de fim de anno – Salon, como dizem os nossos mestres, os franceses; 
limita-se a annunciar, em duas palavrinhas encomiásticas, a abertura da exposição, 
e... mais nada!

Pereira da Silva está expondo no deserto.
Maior concurrencia e maiores reclames vimos em Outubro do anno passado 

á exposição hespanhola da rua do Theatro. A razão é simplissima: o hespanhol é 
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hespanhol e Pereira da Silva é brazileiro. Somos contra o exagerado nativismo de 
alguns pseudo-republicanos que não comprehendem o Brazil sem o indio ou sem 
a rede e o jequitibá; mas fechar os olhos ao que é nosso, ao que está debaixo das 
nossas vistas, unicamente porque as coisas não são etiquetadas em Paris, no Havre, 
em Hamburgo ou na Siberia, é um desproposito e uma injustiça.

A arte é universal, – de accôrdo; mas o Brazil também faz parte do Universo e 
já tem um logar entre as nações cultas.

Mais feliz que Pereira da Silva, Belmiro de Almeida grangeou, o anno passado, 
em exposição particular, um credito soffrivel, que o recommendou á Exposição 
geral de 1895. Antes d’elle Castagnetto exhibiu grande numero de marinhas feitas 
com aquella delicadeza de tintas, que é sua nota individual como pintor, mas Cas-
tagnetto veiu precedido de necessária reclame, que faltou a Pereira da Silva.

Os quadros deste artista não são para se desprezar, como até agora tem feito 
o nosso “respeitável” publico. O monge, por exemplo, é um trabalho estudado e 
quase perfeito: não é obra de incipiente, nem se parece com as pochades da Sra. 
Diana Cid, a adorada autora do Em détresse. Tudo no quadro de Pereira da Silva 
mostra aperfeiçoamento. O desenho, com especialidade, attinge a retratação me-
canica, para não dizer a reproducção photographica. Nota-se-lhe alguma frieza, 
talvez, um certo e exagerado amor á execução; mas isto que é senão uma qualidade 
hoje predominante na obra d’arte? – A Fórma! – exclama os poetas. – A Fórma! 
– bradam os prosadores. Não é muito que os pintores dêem copo á fórma com 
sacrifício de idéa.

No Christo Morto se observa a mesma impassibilidade do artista cuidadoso 
e comsigo mesmo exigente. Nenhuma linha de mais, nenhuma linha de menos: 
toda a correção no traço.

Ainda outros exemplos d’essa como indifferença pela alma humana teriamos no 
Cantor ambulante e no Petit rentier (ambos etiquetados: – Paris, Campos Elyseos) 
sendo que o primeiro é simplesmente obra de mestre. Um pobre e velho trovador 
das ruas, um desses mendigos que esmolam cantando ou que cantam para ganhar 
pão de cada dia, está sentado, afinando um violão, todo maltrapilho a acariciar-lhe 
as cordas. Não sei porque esse quadro lembrou-nos o bonito conto de Bernardo 
Pindella – A guitarra de Braz – , essa guitarra “gemendo dolentemente do fundo 
do passado...” no dizer de Eça de Queiroz. Tão suggestivo é um como o outro, 
apezar da physionomia glacial do cantor, de Pereira da Silva. O instrumento que 
o velho empunha, conchegando ao peito, é o que se pode desejar de fiel, de bem 
acabado, na perspectiva e no detalhe.

Interpretando os versos de Dante, no canto XXVIII do Purgatorio, ao encontrar 
Matilda, o jovem pintor brazileiro quis mostrar que não se limitava a estudos do 
natural, dando uma bonita fantasia em que as côres têm a vivacidade e a belleza 
que o assumpto requer
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...Elle allait, choisissant
des fleurs, celles dont toute sa
route était émaillée.
O poeta, ao dar com os olhos na divinal creatura que o seu coração adorava, junta 

as mãos num êxtase apaixonado. O regaço d’ella está cheio de flores e a natureza 
toda em derredor traja branco, azul e roza, como na primavera...

São muitos os perfis de mulher estudados pelo expositor: No banho, A cor-
rente d’agua, Tocadora de bandolim, A leitura, Estudo de dorso, etc. No emtanto, 
preferimol-o nos quadros historicos como o Brutus condemnando seus filhos á morte 
e a Maldição do rei Roberto.

Naquelle há uma admiravel distribuição de tintas, quer no ambiente, quer nos 
vestuarios, e o desenho é, como em todos os quadros do autor, irreprehensivel; no 
segundo, a mesma fiel interpretação histórica e o mesmo colorido.

Oscar Pereira da Silva aproveitou muito na Europa; fez-se mestre com os 
mestres e póde hoje hombrear-se com os nossos melhores pintores.

Janeiro, 1896.
ADOLPHO CAMINHA

Oscar Pereira da Silva nasceu em 1867 no Rio de Janeiro e faleceu em São 
Paulo em 1939. Ficou mais conhecido pelos seus quadros em que representou 
fatos da história brasileira como: “Desembarque de Pedro Álvares Cabral em 
Porto Seguro”, “Fundação de São Paulo”, “Bandeirantes a caminho de Minas”. 
Não raro, eles aparecem como ilustração de livros didáticos de história. A sua 
formação acadêmica encontrou na história, e em um modo específico de tratá-la, 
uma grande fonte. Pintar com todos os detalhes e fazê-lo do modo mais “real” 
possível era o que Pereira da Silva perseguia. A formação acadêmica e a execu-
ção de quadros no estilo figurativo, fugindo do processo de modernização pelo 
qual passou a pintura brasileira após 1922, fizeram que a sua obra fosse vista 
com preconceito pelos que o sucederam. Além dos temas históricos, Pereira 
da Silva pintou marinhas, paisagens, temas orientais, religiosos e do cotidiano. 
Destacam-se também na sua obra os murais pintados no Teatro Municipal de 
São Paulo: “O Teatro na Grécia Antiga”, “A Dança” e “A Música”, além de pai-
néis para as igrejas da Consolação e da Bela Vista, também em São Paulo.  Ruth 
Sprung Tarassantchi (2006, p.17) afirmou a respeito de Oscar Pereira da Silva:

Ao estudar os pintores paisagistas em São Paulo na virada do século XIX – XX, 
um dos artistas que mais me chamou a atenção foi Oscar Pereira da Silva pela 
multiplicidade dos temas por ele abordados. Senti que seria uma injustiça a seu 
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talento ser recordado exclusivamente por uma temática, a pintura histórica quando 
abordou todas as existentes em seu tempo. Reconhecer em qual delas tenha se 
sobressaído é tarefa que depende do julgamento de cada um de nós. Mas é então 
que nos vem a memória a famosa frase de Daumier, muito apreciada pelos artistas 
do século XIX: “il faut être de son temps”.

Não parece ter sido acaso que Adolfo Caminha tenha achado em Oscar Pe-
reira da Silva um pintor tão estimado. A estética figurativa parecia servir muito 
bem às necessidades do realismo e do naturalismo, do qual Adolfo Caminha foi 
um dos cultores, como é possível constatar, notadamente, em seus romances 
A normalista e Bom-Crioulo. No seu artigo, Caminha continuou reclamando 
do público acostumado somente a receber aquilo que era oficial, ou melhor, 
estabelecido. Vale destacar que à época Pereira da Silva era um estudante de 
pintura, que acabava de chegar de Paris, onde estudara com Léon Bonnat e 
Léon Gerôme.

Caminha (1999, p.18), nesse seu artigo crítico, mais uma vez se ocupou da 
obscuridade como sinônimo de recolhimento, aquele mesmo recolhimento 
que ele reclamava dos seus pares no artigo “Novos e velhos”, das suas Cartas 
literárias: “Preferimos a suave palestra, descuidada e livre, do beco do Ouvidor, 
ao penoso trabalho de gabinete, monótono, esfalfante, que produz sábios e 
loucos, literatos e tuberculosos”. Adolfo Caminha foi também um crítico do 
público, destacadamente daqueles que não queriam “ver quadros”, expressão 
que ele repete e grava em itálico. Ao tratar da exposição de Oscar Pereira da 
Silva, foi de parte do sistema de arte que ele tratou. Pintor, quadros, público e 
crítica estão presentes nesta sua crônica de arte. Sobre Oscar Pereira da Silva, 
ele afirmou: “é um artista seguro”, e como prova dessa segurança deu como 
exemplo os 33 quadros que o artista expôs. A respeito da crítica que Pereira 
da Silva recebeu, afirmou: “A critica tem preguiça de se demorar no exame de 
quadros que não formem exposição collectiva de fim de anno – Salon, como 
dizem os nossos mestres, os francezes, limita-se a annunciar, em duas palavri-
nhas encomiásticas, a abertura da exposição, e... mais nada!”.

Antes de tratar da crítica, numa relação entre essa e os leitores, Adolfo Ca-
minha diagnosticou um fato que já o encontramos em suas Cartas literárias: a 
força da influência estrangeira, notadamente europeia, sobre a arte nacional:

No emtanto, Oscar Pereira da Silva é um artista seguro e ali estão, para proval-o, 
trinta e tres producções suas, algumas das quaes muito dignas, muitissimo dignas 
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de figurar em qualquer galeria estrangeira. Dizemos estrangeira, porque, sem essa 
etiqueta, nenhuma obra artística é admirada no Brazil com verdadeiro interesse.

 A consciência de que um sistema estrangeiro de arte preponderava 
sobre um sistema nacional ainda pouco estruturado é presente no conjunto 
dos artigos críticos de Adolfo Caminha e não foi diferente nessa crônica. Nas 
Cartas literárias, mais especificamente na carta “Pseudo-Teatro”, Adolfo 
Caminha (1999, p.165) reclamar a presença maciça do teatro europeu no Rio 
de Janeiro, sobretudo de peças do teatro francês:

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

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

A gente chega a duvidar de que está mesmo no Rio de Janeiro, na capital do 
Brasil.

Mais adiante, afirmou: “Traduções, traduções, traduções – eis o mot d’ordre, 
a maldita mania, a lesão incurável!” (ibidem, p.166). Assim como essas, há 
outras passagens dos artigos de Cartas literárias que evidenciam essa consci-
ência e descontentamento de Adolfo Caminha com a presença e a influência 
francesa na cultura e nas artes brasileiras. Vale destacar que o artigo “Pseudo-
Teatro” é de 1885, uns dos primeiros artigos escritos por Adolfo Caminha. 
Já a “Crônica de Arte” em causa é de 1896, ou seja, escrita onze anos após 
aquele primeiro artigo. Vemos, então, a manutenção de uma característica 
dos tempos de Adolfo Caminha: a força do produto importado ante o produto 
nacional, e, nesse caso, quando dizemos produto, dizemos também cultura, 
arte, literatura, teatro etc.

Nessa breve discussão proposta por Adolfo Caminha está também presente 
o tema do nativismo, que ele tratou, especificamente, no artigo “Nativismo ou 
cosmopolitismo?”, de suas Cartas literárias. A existência da arte brasileira ante 
uma dita arte universal parece ter sempre ocupado a sua atenção. Nesse ponto, 
remetemos os leitores ao capítulo sobre o autor-político. Com as “Crônicas 
de Arte”, o autor-político parecia deixar de ocupar-se somente da literatura 
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para ampliar seus interesses por outras manifestações artísticas. Parece-nos 
claro o tom político que Adolfo Caminha deu a esse seu artigo. Vemos, por 
exemplo, o trecho a seguir:

Maior concurrencia e maiores reclames vimos em Outubro do anno passado 
á exposição hespanhola da rua do Theatro. A razão é simplíssima: o hespanhol é 
hespanhol e Pereira da Silva é brazileiro. Somos contra o exagerado nativismo de 
alguns pseudo-republicanos que não comprehendem o Brazil sem o indio e sem a 
rêde e o jequitibá; mas fechar os olhos ao que é nosso, qo que está debaixo de nossas 
vistas, unicamente porque as coisas não são etiquetadas em Paris, no Havre, em 
Hamburgo ou na Siberia, é um desproposito e uma injustiça.

A arte é universal, – de accôrdo; mas o Brazil também faz parte do Universo e 
já tem um lugar entre as nações cultas.

Nesse segundo parágrafo, o texto de Adolfo Caminha parece marcado por 
um otimismo que não lhe era comum. Não encontramos nas Cartas literárias 
afirmações idênticas. Talvez Caminha o tenha feito pelo teor claramente de-
fensor da obra de Pereira da Silva: “Os quadros deste artista não são para se 
desprezar, como até agora tem feito o nosso ‘respeitavel’ publico”. Críticas ao 
público, críticas à crítica, o que encontramos nessa crônica de Caminha é uma 
leitura de parte do sistema de arte vigente. Dividido entre o desejo de uma 
arte nacional e de um público para essa arte, Adolfo Caminha era consciente 
da existência da influência estrangeira, europeia e francesa como é possível 
constatar em suas opiniões ao longo da sua obra. Ainda que defendesse a arte 
nacional representada pela obra de Pereira da Silva, Caminha não deixou de 
reconhecer a mestria da arte europeia: “Oscar Pereira da Silva aproveitou muito 
a Europa; fez-se mestre com os mestres e póde hoje hombrear com os nossos 
melhores pintores”. De um modo geral, é esse o teor da primeira “Chronica de 
Arte” escrita por Adolfo Caminha nessa que prometia ser uma segunda fase 
de sua atuação como crítico. Vejamos a segunda crônica:

CHRONICA DE ARTE

Vão longe os tempos em que Bordallo Pinheiro e Ângelo Agostini electrisavam 
a população fluminense á ponta de lápis, reproduzindo, na caricatura, a nossa vida 
política, os nossos costumes, o nosso modo de existir sob todos os aspectos.

Acabaram brigando, os dois artistas, ridicularisando-se mutuamente, vaiando-
se um ao outro como dois meninos de escola. E quanto mais trabalhava o lápis, 
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em prejuizo de Ângelo ou de Bordallo, quanto mais o publico – nesse tempo não 
havia sebastianista, nem jacobinos – ... o publico se divertia. Começaram rindo do 
publico, o publico acabou rindo d’elles a bom rir. A Revista e O Bezouro formam 
duas preciosas colleções nos annaes da caricatura. Depois, Bordallo foi tomar conta, 
se nos não enganamos, de uma fabrica de faianças em Caldas da Rainha, lá no seu 
Portugal, e Ângelo Agostini continuou no Rio de Janeiro, a dar golpes nos costumes... 
Ninguém esquece o que ́ ebom, por isso ha de ser sempre lembrada aquella phase 
única de boa pilheria no jornalismo illustrado do Brazil.

O proprio imperador como gostava de se ver em papos de tucano, coroa na 
cabeça, desenhado por Angelo Agostini.

Quantas vezes terá elle dito aos seus camaristas: – Esse Angelo... esse Angelo 
é um demonio de satyra!

A colleção da Revista Illustrada em sua primeira phase é um verdadeiro reposi-
tório de bôas pilherias e explendidas caricaturas. E deixem-nos falar com franqueza, 
mesmo porque o tempo é um eterno destruidor: o D. Quixote não tem a graça fina o 
chiste delicioso da velha Revista Illustrada. Fala de assumpto? Não. Agora, mais do 
que no tempo da monarchia, ha assumpto para romance, para poema, para quadros 
a óleo... para caricaturas. Falta de liberdade? Também não: os ultimos números do 
D. Quixote (aliás os melhores) provam que sempre ha alguma liberdade na crítica 
dos acontecimentos. A verdade é que o genero apotheóse tem sido preferido pelo 
desenhista do D. Quixote. Apotheóse aos heroes da Armação, apotheóse a Saldanha 
da Gama, apotheóse a Floriano Peixoto, apotheóse á revolução de Cuba, apotheóse 
ao bispo de Trípoli, apotheóse ao Dr. Colombo Leoni..

O publico, em vez de rir, extasia-se na contemplação dos bellos quadros alle-
goricos engendrados pela fantasia de Angelo e applaude-o do mesmo modo. Mas 
a sociedade actual e a nossa vida actual estão a reclamar o lápis de um caricaturista 
espirituoso e impiedoso.

Ainda nos lembramos d’aquelle esplendido capitulo de Ramalho Ortigão n’A 
Farpas, a propósito da queda do Antonio Maria, de Raphael Bordalo. O escriptor 
lamenta, cheio de desgosto, a morte d’esses “folhetos semanaes, que, durante seis 
annos, sem interrupção de uma semana, tiveram em constante evidencia perante 
o publico, umas vezes enthusiasmado, outras vezes suspenso, outras cansado de 
uma resistente vitalidade, a veia inexhaurivel e a fecundidade maravilhosa do tra-
ço satyrico de Raphael Bordallo Pinheiro’ Como não lamentar a falta do riso, da 
alegria, do bom humor, da jovialidade que cura as doenças do espírito e as mazelas 
sociaes? Como não lamentar a ausencia de um artista da força de Bordallo, que vê 
mais através de um monóculo do que os sabios através das lunetas astronomicas? 
Vê e reproduz o que observa, desopilando, afugentando melancolias, provocando 
gargalhadas, corregindo a golpes de sarcasmo, fazendo o mundo rir de si proprio, 
como uma creança diante de espelho.
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Incontestavelmente é uma grande arte a caricatura! Quem póde resistir a 
uma pagina do Puch ou a um trecho symbolico de Garvani? Ah! Os Garvani e 
os Daumier não são comuns, e, neste particular, o Brazil não é mais feliz que as 
outras terras. Creio que não ha exemplo de um caricaturista brazileiro, mas um 
caricaturista que soubesse ou que saiba dar á physionomia humana todas as moda-
lidades de que ella é capaz, exagerado ou transformando o olhar, o gosto, o perfil, 
um veso qualquer, uma linha caracteristica. Elles não têm vindo de fora, como 
Raphael Bordallo, Angelo Agostini e, não ha muito tempo, Julião Machado, que 
se distingue por uma maneira subtil de desenhar ao jeito dos artistas francezes de 
La Caricature, deixando campo ao colorido sem o qual o effeito não é completo. 
Já o conheciamos, antes d’elle se popularizar com a Noticia Illustrada, com A 
Cigarra, e agora com A Bruxa. Vimol-o illustrando O Paiz das Uvas, de Fialho 
de Almeida, e o que nos despertou a attenção foi a meticulosidade que vae até um 
signalsinho do rosto, até a folha de uma arvore, até a sombra exacta de um vulto 
que caminha ao luar. Mão firme e traço delicado – é o que logo se deprehende no 
desenhista d’A Bruxa.

Sem collocar em plano superior ao de alguns números d’A Cigarra, a parte 
artistica do novo hebdomadario, cujo numero inicial temos á vista, constitue do-
cumento para um juízo sobre o notavez desenhista portuguez.

A primera estampa é allegorica.
A Bruxa, em attitude de reente de orchestra, lapis e penna, em vez de batuta, faz 

sair das chammas do inferno a multidão de vicios: a Luxuria, a Avareza, a Gula, a 
Ira, a Inveja... Em torno d’ella riem diabinhos de cara burlesca, emquanto outros 
ateiam as chamas: são estes os collaboradores da Bruxa na sua obra mysteriosa de 
enfeitiçar a humanidade. A nitidez da impressão corresponde á nitidez do desenho, 
resultando uma bella pagina de caricaturas a côres. Transparece ahi a qualidade que 
já apontámos em Julião: a minucia delicada e completa, o zelo com que reproduz 
ou inventa pequeninos traços, ás vezes indispensaveis para um segundo effeito 
cômico: um dente que falta ao diabo que se agacha para ver o incendio do Peccado; 
mais uma ruga á inveja e á avareza... Uma pagina acintillante de fino espírito. Vêm 
depois as bruxarias da semana: a questão das casas que não correm o risco de se 
caboroar, - cinco numeros igualmente espirituosos e de uma sobriedade ingleza. Já 
na Esterilisação o artista muda de genero: o crayon impõe-se com as suas nuanças, 
com as suas perspectivas. A concepção é que nos pareceu vulgar ahi. De um artista 
como Julião Machado, é de esperar sempre uma surpreza, uma originalidade.

A ultima pagina é dedicada á Patria, de Guerra Junqueiro. Zé Povinho (creação 
de Bordallo Pinheiro) lê o poema que tantas controvérsias acaba de levantar no 
Brazil. Numa trouxa de roupa, Zé Povinho, emigrado do Aterro, juntou o Pimpão, 
jornaleco de Lisboa, e operetas bregeiras. Quereria o artista collocar no mesmo nível 
do Pimpão a Patria de Junqueiro? Mau gosto e má pilheria, entretanto realisada com 
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espírito... sem graça. A caricatura do poeta rubro de cólera, apopletico, iluminado 
pelos raios do genio, de vergasta em punho esmagando um pygmeu era o que Julião 
Machado devia ter desenhado. Um artista não desce a ridicularisar outro artista 
que ridicularisasse um individuo qualquer da raça dos que não têm espirito sequer 
para descompor a insultar... enfim, são modos de vêr as coisas....

O texto é intercalado de vinhetas: diabinhos que dão saltos mortaes, olhos 
phosphorescentes de bichano, yaras, e uma serie microscopicas de finas allusões. 

E’ este o nosso juízo e não admiramos se A Bruxa vivesse menos tempo que A 
Cigarra, porque, infelizmente, ainda não soou a hora do bom gosto nacional.

AD. C.

Já é bastante conhecida a força do traço caricatural de Bordalo Pinheiro. 
Em As barbas do Imperador, de Lilia Moritz Schwarz, por exemplo, temos 
uma prova desse fato. Pinheiro não poupou o imperador Pedro II, sobretudo 
quando de suas viagens à Europa. O tema dessa crônica de Adolfo Caminha é 
a caricatura. Vemos que sua crítica continuava em direção à análise de outras 
artes. Ao longo da crônica, o crítico fez um apanhado da situação da caricatura 
naquele ano, o que nos leva a entender que Adolfo Caminha acompanhava 
com atenção a presença da caricatura nos periódicos brasileiros. Assim, não 
é por acaso que ele começou citando o nome de Bordalo Pinheiro, colando 
o nome do caricaturista como um marco dessa arte no Brasil. É importante 
observar nessa crônica o valor que Adolfo Caminha deu à caricatura.

Na revista, o texto da crônica ocupa duas páginas e meia, o que nos faz pen-
sar no papel da caricatura na sua obra. Não temos conhecimento que Adolfo 
Caminha tenha desenhado ou ilustrado alguma obra própria ou de outro autor. 
Mas podemos encontrar em seus romances o uso de recursos caricaturais, como 
o exagero de traços, notadamente os negativos, com o objetivo de conformar 
física e psicologicamente uma personagem. Aqui o admirador da caricatura 
encontrou-se com o escritor de ficção. Assim, mais um par se formou na obra 
de Adolfo Caminha. Admirar a caricatura é também um modo de ler, de ler 
imagens, como afirmou Alberto Manguel. Aqui a leitura da caricatura estaria 
atuando como uma força na formação do escritor. Acompanhar a pintura e 
a caricatura também parece ter atendido à estética naturalista. Sobretudo a 
caricatura, cuja principal característica é expor os traços físicos marcantes de 
uma pessoa ou personagem. Assim, mais encontros e figuras vão conformando 
o polígrafo Adolfo Caminha.
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Desse modo, na sua obra podemos citar como exemplo as personagens 
João da Mata e José Pereira do romance A normalista. Já no romance Tentação, 
temos as personagens Valdevino Manhães, também conhecido como Dr. Con-
dicional, e o visconde de Santa Quitéria. Vejamos cada uma das personagens. 
João da Mata chamava-se, originalmente, João Maciel da Mata Gadelha. No 
processo de conformação da personagem, os cortes feitos no nome servem 
como um indicativo do que seria a sua personalidade. Fisicamente, João da 
Mata foi assim descrito:

João da Mata era um sujeito esgrouvinhado, esguio e alto, carão magro e tísico, 
com uma cor hepática denunciando vícios de sangue, pouco cabelo, óculos escuros 
através dos quais buliam dois olhos miúdos e vesgos. Usava pêra e bigode ralo 
caindo sobre os beiços tesos como fios de arame; a testa ampla confundia-se com 
a meia calva reluzente. Falava depressa, com um sotaque abemolado, gesticulan-
do bruscamente, e, quando ria, punha em evidência a medonha dentuça postiça. 
(Caminha, 1998, p.17)

Vemos por esse retrato que a personagem é desenhada com traços e cores 
fortes. Talvez as características da caricatura servissem bem ao texto naturalista, 
sobretudo ao processo de conformação das personagens. Assim como o carica-
turista, o escritor naturalista ressaltou os traços que considerava mais fortes para 
dotar a personagem de características fisicamente marcantes e que denotassem 
também a sua personalidade. Ainda que o texto dessa crônica seja de 1896 e o 
romance A normalista seja de 1893, vemos que Adolfo Caminha se mostrava 
atento à caricatura, pois abriu o artigo dizendo: “Vão longe os tempos em que 
Bordallo Pinheiro e Angelo Agostini electrisavam a população fluminense á 
ponta de lapis, reproduzindo, na caricatura, os nossos costumes...”. Assim, 
podemos considerar, ao menos em parte, que, além do processo de construção 
da personagem segundo a estética naturalista, Caminha pode ter usado como 
motivação os recursos da caricatura.

A personagem José Pereira também parece ter passado por este processo. 
Vejamos a sua descrição:

Esse José Pereira fisicamente dir-se-ia irmão gêmeo do Berredo da Escola 
Normal. Alto, cheio de corpo, trigueiro, a mesma barba espessa e negra cobrindo 
quase todo o rosto, os mesmíssimos olhinhos vivos e concupiscentes. Dele é que se 
dizia que fora surpreendido em flagrante adultério com a mulher do juiz municipal 
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no Passeio Público, um escândalo que por muitos dias serviu de pasto a boticários 
e bodegueiros.

Começara a vida pública no Correio, como carteiro, e agora aí estava feito 
redator da Província, em cujo caráter tornou-se geralmente admirado por seus 
folhetins alambicados, que o público digeria à guisa de pastilhas de Detan. Aos 
sábados publicava no rodapé do jornal fantasias literárias, contos femininos em 
estilo 1830, histórias dissolutas que eram lidas com avidez, mesmo com certa gula 
pelo mulherio elegante e pela burguesia sentimental e piegas. (ibidem, p.71-2)

Descrição física aliada à personalidade e à literatura formou a personagem. 
Esse parece ser o desenho caricatural traçado pelo narrador do romance A 
normalista. O desenho da personagem acaba por servir à crítica dentro do ro-
mance e se estabelecendo como um exemplo de metalinguagem. Desse modo, o 
exemplo da personagem José Pereira se integra ao diálogo entre crítica e ficção 
na obra de Adolfo Caminha.

No caso do romance Tentação, a caricatura aparece de forma mais clara. 
Sânzio de Azevedo (1999, p.135), ao tratar desse romance, afirmou:

Tal como fizera n’A Normalista, Caminha expõe ao ridículo pelo menos um 
desafeto. Um dos personagens secundários de Tentação é Valdevino Manhães, mas 
enquanto no primeiro romance a sátira a João Lopes é ligeiramente velada pelo 
nome José Pereira, apesar de surgir clara através das reminiscências do jornalista, 
no último romance a intenção do autor foi fazer com que todos vissem no Valdevino 
Manhães a caricatura de Valentim Magalhães. Além da semelhança dos nomes, o 
personagem de Tentação é diretor da Revista Literária e autor de muitíssimas obras, 
entre as quais o poema herói-cômico Juca Pirão, paródia ao “I-Juca-Pirama”, de 
Gonçalves Dias.

Isto prontamente nos faz lembrar que o escritor fluminense era diretor d’A Se-
mana, e que, em parceria com o irmão, Antônio Henrique de Magalhães, publicou 
A Vida de Seu Juca, paródia d’A Morte de D. João, de Guerra Junqueiro.

Sendo assim, o recurso da caricatura no romance não é nenhuma novidade. 
Novidade é o fato de aqui relacionarmos a presença da caricatura no romance 
com o texto da “Crônica de Arte”. Trata-se, portanto, de mais uma relação pos-
sível de estabelecer no conjunto da obra de Adolfo Caminha, o que reforça uma 
das validades que apontamos a respeito da sua atuação crítica: as Cartas literárias 
como crítica-aprendizagem. Ainda que essa validade tenha sido pensada para 
o primeiro conjunto de críticas produzidas por Adolfo Caminha, ela parece 
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ser bem aplicada às crônicas. Vale destacar aqui que tanto o romance quanto o 
texto crítico foram produzidos no mesmo ano: 1896. Então, dito isso, vejamos 
a caricatura de Valentim Magalhães na personagem Valdevino Manhães:

Quanto a jornalistas e poetas, conhecia-os quase todos; um por um, desde o 
redator-chefe do Comércio do Rio (“O Times brasileiro”, na opinião de Furtado), 
até o Valdevino Manhães, diretor da Revista Literária e autor de muitos livros, de 
muitíssimas obras, entre as quais o poema herói-cômico Juca Pirão, paródia ao 
“I-Juca-Pirama”, de Gonçalves Dias.

Evaristo já os conhecia também – de longe uns, outros mais familiarmente. O 
Valdevino Manhães, ou o ‘Dr. Condicional’, estava no número destes; fora-lhe 
apresentado uma noite, no jardim do Teatro Sant’Ana. Baixo, pequenino, metidi-
nho a crítico, um bigodinho quase imperceptível, sempre de lunetas – era conhecido 
por Dr. Condicional, porque nunca dizia as coisas em tom afirmativo: tinha sempre 
um mas..., um talvez..., um se..., quando criticava obras alheias. Ninguém para ele 
era escritor feito, nem mesmo os consagrados; todos haviam de ser grandes poetas, 
grandes romancistas, grandes homens..., se continuassem a estudar. Outra mania 
de Valdevino Manhães era falar na sua viagem à Europa. – Oh, em Lisboa merecera 
os maiores elogios, as mais belas referências de quanto jornalista sabe terçar a pena 
(terçar a pena era uma de suas frases prediletas). (Caminha, 1979, p.18)

Pela citação, vemos que a personagem Valdevino Manhães é descrita nos seus 
aspectos físicos e de personalidade. Como vemos, não é feita a descrição física 
de toda a personagem, mas de partes do corpo, de características físicas ou de 
objetos, como o bigodinho dito como “quase imperceptível”, as lunetas, que 
sempre usava. Devemos também destacar o fato de a caricatura estar a serviço 
da metalinguagem, ou seja, uma crítica é feita à crítica por meio de Manhães. A 
linguagem da personagem é um exemplo desse fato. O hábito de condicionar as 
suas afirmações levaria a personagem a uma crítica hesitante, receosa, temerosa. 
Vale destacar também que o desafeto de Adolfo Caminha por Magalhães parece 
ter vindo de uma crítica que esse escrevera a respeito do Bom-Crioulo. Adolfo 
Caminha (1896) ocupara-se de rebater a acusação de imoral que recebera esse seu 
romance por meio de um artigo que foi publicado também em A Nova Revista 
com o titulo de “Um livro condemnado”, que tem início com este parágrafo:

Actualmente a critica no Brazil, ou melhor, no Rio de Janeiro, está entregue ao 
director de uma Companhia de seguros de vida e ao chefe de um estabelecimento 
nacional de instrucção, – o primeiro formado em direito economico e administra-
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tivo, o outro doutorado em pedagogia. D’ahi, d’essa curiosa amalgama, a sentença 
que condemnou á execração publica o meu romance – BOM CRIOULO.

Há nesse parágrafo uma referência direta a Valentim Magalhães quando 
Caminha fala de “um director de uma Companhia de seguros de vida”, pois, 
como sabemos, Magalhães fundou uma companhia de seguros durante o 
Encilhamento, ocorrido durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca 
(1889-1891). Muitos enriqueceram graças à política emissionista adotada por 
Rui Barbosa sem a preocupação do lastro-ouro com o objetivo de desenvolver 
a industrialização do país. É a esse fato que Adolfo Caminha fez referência 
em seu artigo. Como vemos, a figura de Valentim Magalhães não aparece 
somente na ficção caminhiana. Ela é um exemplo desse diálogo entre crítica e 
ficção que se apresenta como uma das faces desse polígrafo brasileiro do final 
do século XIX. A caricatura, nesse diálogo, é um elemento adicional, que, na 
nossa compreensão, deve ser considerado.

De um modo geral, essa crônica apresenta-nos um Adolfo Caminha 
bastante atento à caricatura. Como pode conferir o leitor, ele chega mesmo 
a afirmar: “Incontestavelmente é uma grande arte a caricatura!”. É também 
possível estabelecer relações de algumas afirmações dele nessa crônica com 
alguns artigos das Cartas literárias. Como exemplo, podemos citar dois casos. 
O primeiro é quando Caminha lamentou não haver um caricaturista origina-
riamente brasileiro, uma vez que os três caricaturistas citados por ele – Rafael 
Bordalo Pinheiro, Angelo Agostini e Julião Machado – são todos estrangeiros. 
Lamento idêntico, porém no caso da ausência do editor, o encontramos nas 
Cartas literárias, destacadamente no artigo “Editores”, no qual Caminha 
lamentava não haver no Brasil um editor como Charpentier.

Uma outra possibilidade de estabelecer relações entre as Cartas literárias 
e as “Crônicas de Arte” está no fato de Caminha citar nestas um livro do qual 
ele se ocupara naquelas: O país das uvas, de Fialho de Almeida. Nas cartas, ele 
dedicara todo um artigo a esse livro, e nas crônicas ele retorna a citá-lo, porém 
focando sua análise nas ilustrações e o faz destacando o traço do desenho de 
Julião Machado e, mais do que o traço, os detalhes, a meticulosidade do de-
senho e o fato de por tudo em cena. Isso nos faz lembrar do seu artigo “Émile 
Zola”, publicado nas Cartas literárias. Nesse artigo, Adolfo Caminha destacou 
o fato de na viagem de Émile Zola a Lourdes ter o escritor francês tudo visto, 
tudo anotado. Uma espécie de metodologia naturalista foi mais de uma vez 
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louvada por Adolfo Caminha (1999, p.33) como podemos ver nas seguintes 
citações: “Zola narra tudo escrupulosamente, implacavelmente, sem ocultar 
uma chaga, um embuste, uma hipocrisia, um efeito de sol, ou, no meio de tudo 
isso, uma cena brejeira, observada de relance entre um abrir e fechar de porta”. 
Em mais uma citação, lemos:

Zola não quis ser incompleto, esquecendo um episodiozinho de ménage, uma 
indiscriçãozinha muito natural e muito lógica, vinda no momento oportuno exa-
tamente quando se tratava de conciliar a higiene com a desordem irremediável de 
um aquartelamento provisório. (ibidem, p.34)

Ao final da crônica, encontramos ainda uma crítica de Adolfo Caminha ao 
tratamento dado pela revista A Bruxa ao poema “A pátria”, de Guerra Junquei-
ro, publicado em 1896. Nessa crítica, encontramos também uma consideração 
de Caminha a respeito do fazer crítico: “Um artista não desce a ridicularisar 
outro artista como se ridicularisasse um individuo qualquer da raça dos que 
não têm espirito sequer para descompor e insultar... Enfim, são modos de vêr 
as coisas...”. Nesse caso, vemos que Adolfo Caminha tratou do procedimento 
do crítico-artista com um outro artista, o que evidenciava um pensamento já 
atento a uma crítica interna da República das Letras a que hoje chamamos de 
crítica dos escritores. Assim, encerramos as considerações a propósito dessa 
“Crônica de Arte”.

O autor-crítico teatral 

 Ainda que não tenha o título de “Crônica de Arte”, no número 6 de 
A Nova Revista, de julho de 1896, encontramos mais um artigo assinado por 
Adolfo Caminha, intitulado “Giovani Emanuel” [sic]. Trata-se de um artigo 
a respeito do ator italiano Giovanni Emanuel. Leiamos o texto:

 GIOVANI EMANUEL

Não somos muito pela arte dramatica; o theatro póde ser, em these, uma bella 
escóla de moral, um excellente processo para equilibrar naturezas rudes, organi-
zações impetuosas, almas que trazem do berço o instincto feroz da perversidade 
e que vêem no drama ou na comedia exemplos admiraveis de perfeição humana, 
altos prodigios de amor e de virtude que não aprenderam na doutrina christã, 



436 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

nem á sombra de um ente querido e bom, nem nas paginas deste livro desolador 
e profundo que se chama laconicamente – a vida; não somos muito pelo theatro. 
Como simples diversão, e neste caso exigimos a boa musica, admittimol-o; como 
arte – raríssimas vezes o toleramos. Preferimos meditar o theatro de Molière, de 
Racine ou de qualquer outro escriptor, em casa, longe de todo o artificio scenico, 
bebendo, palavra por palavra, toda a philosophia real do drama ou da comedia, 
saboreando-lhe o estilo, a belleza da fórma e a finura dos conceitos. O theatro 
representado deixa de ser obra de um só autor e perde, cento por cento, da sua 
originalidade, transformando-se numa especie de miscellanea feita ás pressas e 
alinhavada ao jeito de cada actor. Quantas vezes o proprio dramaturgo desconhece 
a sua obra e é obrigado, por um egoísmo natural, a aceitar aplausos que lhe não 
pertencem, porque são arrancados exclusivamente por uma falsa interpretação 
de actor hábil nos traquejos do palco? Se a transformação é para melhor – ainda 
bem: o escriptor enconlhe-se no seu fauteuil de espectador e deixa correr a peça á 
vontade dos interpretes; mas, se lhe deturpam o pensamento, a intenção, a phrase, 
os melhores dittos – eil-o tempestuoso, assistindo a uma feira de saltimbancos que 
o tornam ridículo aos olhos do publico e a seus proprios olhos. Tudo é covencional 
no theatro: a voz e o movimento dos personagens, o meio em que elles se agitam 
como simples declamadores banaes, o entreacto, a hora nocturna do espectaculo, os 
mil defeitos da adaptação – tudo: emquanto que a obra escripta é sempre o original; 
o auctor nos transmite directamente as suas idéas, o seu modo de ver os homens e 
as coisas e ninguem lhe sacrifica as bellezas, nem lhe avulta os defeitos.

Toleramos a arte dramática, a representação theatral, quando o artista é um Gio-
vani Emanuel, um Ermetti Novelli, uma Sarah Bernhardt ou uma Duse-Checchi, 
dotado de excepcional poder communicativo e de extraordinario intensidade 
nervosa, capaz de interpretar os múltiplos aspectos da natureza humana com a 
precisa naturalidade, sem se coser ás convenções do theatro, sem se amoldar ao 
gosto das platéias, nem a interesses de ordem menos artística, dando larga expansão 
ao seu genio, sem calcular effeitos, como se estivesse agindo no meio social, fora 
da complicada engrenagem dos bastidores. A vasta obra de Shakespeare reclama 
de seus interpretes um conhecimento profundo do coração humano, o estudo das 
paixões e dos caracteres, grande preparo intellectual e absoluta independencia no 
modo de traduzil-a e de agir em scena. D’outra fórma não se comprehende o artista 
dramatico e o theatro reduz-se a uma escola de declamação e de pantomimeiros 
ociosos ou melhor – á arte de divertir o publico. 

Giovani Emanuel é dos raros que vivem no palco a vida dos personagens que 
representam; a grande qualidade que tanto o eleva na tragédia shakespereana, 
vivelando-a com o proprio Shakespeare é o amor, á natureza, á verdade, até nos mais 
insignificantes detalhes. A expressão humana não tem segredos para elle; a alegria 
e a dor, a satisfação e o desespero, a colera, o ciume – todos os movimentos da alma 
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encontram na sua voz e na sua physionomia o termo correspondente e unico capaz 
de exprimir qualquer d’aquelles estados psycologicos. O olhar do espectador não o 
deixa um instante, preso ao trabalho minuncioso do grande artista, sentindo com ele 
as explosões de Othelo, as duvidas de Hamlet e toda a formidavel tragedia do Rei 
Lear, onde Emanuel cresce, cresce até attingir o gráo maximo da perfeição na arte 
de representar. Assim comprehende-se o theatro como obra de arte; d’outro modo 
elle é um passatempo, qualquer coisa divertida como um livro de anedoctas ou um 
romance de Bouvier. A defeza de Othelo perante o doge, o monologo de Hamlet 
e aquella scena final do Rei Lear junto á filha morta – deixaram-nos perpleos até 
agra e em 1886, quando pela primeira vez Emanuel trouxe ao Rio de Janeiro, sem 
reclamos alamoda, os fulgores do seu genio. Hoje, como hontem, o artista revelou-
se excepcional, irreprehensivl. Elle não se limita a decorar Shakespeare no italiano: 
aprehende-he o pensamento, analysa-lhe a obra como critico, estuda as aberrações 
de Hamlet atravez do prisma scientifico, disseca a natureza selvagem do mouro em 
Othelo e dá-nos a tragédia moderna, sem a declamação clássica e convencional do 
theatro antigo – é um revolucionário; antes d’elle nenhum artista ousou introduzir a 
naturalidade na arte dramatica, libertando o theatro dos velhos moldes, elevando-o 
á altura da arte séria em que nem tudo é imaginação e pechisbeque.

Dizem que abandonou a carreira de advogado para se dedicar ao theatro; a 
vocação roubou-o a um genero de vida talvez mais proveitoso e menos incommodo 
que o de actor obrigado a percorrer mundo; este facto, a ser verdade, comprova 
o nosso juizo de que Emanuel ama sobretudo a Arte, a grande Arte, cujo maior 
representante é Shakespeare, o divino Shakespeare que elle procura interpretar 
fielmente aos menores detalhes, como um sabio todo empenhado em descobrir 
novas contellações, novas estrellas no vasto descampado do céu.

Estamos de pleno accôrdo com os chronistas do dia: o genio de Emanuel é 
refractario á comedia, mesmo á alta comedia, e por peço algum iriamos vêl-o 
representar o Sr. Director ou Tartufo. A obra de Molière não tem a grandeza da 
de Shakspeare (sic) e o Emanuel do Tartufo seria a negação da arte e da verdade. 
Elle nasceu para glorificar ainda mais o divino poeta; fora de Shakspeare, que é a 
expressão mais que perfeita da arte, o seu trabalho necessariamente há de se parecer 
muito com uma opereta de Wagner, si Wagner tivesse descido a escrever operetas. 
Todo o maravilhosos genio de Emanuel revela-se na tragedia; ahi ninguem o excede, 
porque é impossível ir além do sublime. Como discutir a iterpretação que elle dá 
aos seus papeis, se essa interpretação é a unica verdadeira – a mais logica e a mais 
humana? No Hamlet, nas idiossincrasias do principe da Dinamarca? Mas o Hamlet 
de Emanuel é o Hamlet de Shakspeare, indecifravel na sua melancolia e nos seus 
estos de vingança e de loucura, ironico e cruel, resignado e impetuoso, como Othelo 
e o Rei Lear. Em todas as creações shakspereanas andam juntos o odio, o amor e a 
duvida: tal é o homem natural. Abandonae, porém, considerações philosophicas 



438 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

e admirae o trabalho artistico de Emanuel; se, após uma unica representação (uma 
unica) não o julgardes acima de toda a critica, é que o vosso coração está fechado 
ao sentimento da arte e qualquer emotividade superior. Ide á opera comica, ide ás 
truanices bregeiras da rua do Espirito Santo, mas poupae o vosso rico dinheiro não 
tornando ás soirées do grande Emanuel. O vosso mal é incurável. 

ADOLPHO CAMINHA

“Giovani Emanuel” é um exemplo de como o naturalismo literário marcou 
a crítica e o pensamento de Adolfo Caminha. Trata-se esse ator de um dos que 
procuraram empregar o naturalismo nos palcos, seguindo os pressupostos 
de Émile Zola descritos em seu O naturalismo no teatro, de 1881. Emanuel 
notabilizou-se como intérprete de Shakespeare. Infelizmente, não temos muitas 
informações a respeito de suas vindas ao Brasil. Esse artigo de Caminha é um 
exemplo da recepção das interpretações deste ator no país. Praticamente em 
toda a primeira página do artigo, Adolfo Caminha tratou a respeito do teatro. 
É interessante observar como Caminha valorizava o texto teatral e não a inter-
pretação dos autores. A intensa vontade de verdade e originalidade parece ser 
um exemplo dos pressupostos que norteavam a leitura naturalista do mundo 
e da arte. Inúmeras vezes encontramos Adolfo Caminha ocupando-se com a 
verdade como critério de observação e escrita em suas Cartas literárias. Nos seus 
artigos de A nova revista, sobretudo nesse, não foi diferente. A verdade, nesse 
caso, tem como sinônimo a fidelidade ao texto escrito pelo dramaturgo.

Chamou-nos a atenção também o fato de, repetidamente, Adolfo Cami-
nha (1999, p.165) afirmar que “Não somos muito pela arte dramática”, bem 
diferente daquilo que ele afirmou em seu artigo “Pseudo-Teatro”:

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

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

Diante desse fato, o que pensar? Um estudo que buscasse uma linearidade 
de pensamento na obra de Adolfo Caminha encontraria nessas passagens 
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de seus artigos críticos um problema. Mas é preciso aqui retomar a defesa 
de que é possível aprender mais sobre os autores com as suas contradições, 
quebras, rupturas, fendas, do que com a linearidade de suas afirmações. No 
tipo de crítica que Adolfo Caminha produziu, a que chamamos de crítica 
dos escritores, é preciso considerar que parte do que é dito aparece, forte-
mente, como um recurso de fundamentação daquilo que se quer exprimir 
ou defender. Dizer que “Não somos muito pela arte teatral” e dizer também 
que corria, diariamente, as colunas dos jornais em busca de uma peça parece 
também estar a serviço do convencimento dos leitores. Independentemente 
da opinião de Adolfo Caminha a respeito do teatro, o que esse seu artigo 
representa é mais de uma das suas faces como crítico, agora, voltando-se 
para o teatro. Como vimos em uma de suas “Crônicas de Arte”, Adolfo 
Caminha já se dedicara à análise da pintura e, mais especificamente, à obra 
de Oscar Pereira da Silva.

Esse artigo sobre Giovani Emanuel e sobre o teatro, se unido ao arti-
go “Pseudo-Teatro”, dá-nos a ideia de, aos poucos, Adolfo Caminha ir 
dedicando-se à análise de manifestações artísticas diversas, dirigindo-se 
para uma polivalência que ajuda a caracterizá-lo como um polígrafo, uma 
vez que essa poligrafia é também formada por uma capacidade múltipla 
de leitura, que inclui também a leitura de imagens, no caso da pintura, e a 
leitura de apresentações cênicas, no caso o teatro. Adolfo Caminha parece 
aos poucos ir ganhando terreno. Mas, ao mesmo tempo, associando-se aos 
simbolistas em a sua A Nova Revista, ia sendo mais e mais marginalizado. 
Porém, mais do que fazê-lo de vítima, vale lembrar também que seu último 
romance foi publicado pela Laemmert, à época a maior editora nacional, após 
a queda da Garnier. Mas ocupar-se da literatura, da pintura, do teatro era 
também um modo de fazer-se presente em diversos círculos, de conquistar 
possíveis leitores e, assim, conseguir algum rendimento financeiro. Feitas 
essas considerações, passamos a mais um dos artigos de Caminha presentes 
em A Nova Revista.

A volta do autor-político

No número 9 de A nova revista, de setembro de 1896, Adolfo Caminha teve 
publicado mais um de seus artigos críticos. Trata-se de “Contre ce temps”, 
título do livro de Luiz Lumet. Antes, leiamos o citado artigo.
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CONTRE CE TEMPS

Que bom que me fez a leitura d’esta obra! Encontrei nella o que ha muito não via 
em escriptos nacionaes e estrangeiros: o caracter altivo de um homem que pensa, a 
nobresa máscula do talento em revólta contra o seu tempo, a virilidade intelectual 
de um escriptor ainda novo e já renunciando ás gloriasinhas do jornalismo e da 
literatura entre amigos. Contre ce temps é livro para se meditar e exprime o ideal 
da geração que ha de succeder aos actuaes ditadores politicos e literarios, cujo 
amolecimento cerebral mais a mais se accentúa em ridiculas producções abaixo de 
mediocres. Encarando, sob varios aspectos o mundo que o rodeia. Luiz Lumet, o 
edificante auctor d’esta obra, mesquinha no numero de paginas e grande nas ver-
dades que encerra, desdobra aos nossos olhos o mappa negro das injustiças sociaes, 
com a rubra indignação do homem de bem que assiste ao tripudio do vicio e da 
malandragem, do favoritismo e da nullidade, e a cada pagina sentimos com elle a 
mizeria do operario, o abandono do artista rebaixado porque tem talento e porque 
trabalha, sentimos com elle todos os males que afflingem as classes pobres, em-
quanto as classes abastadas nem sequer pensam em melhorar a sorte dos infelizes, 
e com elle sentimos os prodromos da greve geral que determinará violentamente 
a transformação social.

Que bem que me fez a leitura d’esta obra! Prefacia-a o esculptor Jean Baffier, 
que termina com estas palavras cheias de sinceridade e de amor: – Coragem, moços, 
libertae-vos das ridicularias enervantes d’este fim de século, preparae o coração 
para a luta suberba que fa os grandes caracteres e nobilita o genio humano. 

Em seguida, o autor diz algumas verdades, á guisa de prefacio, e causa-nos 
admiração a franqueza rude com que se exprime antes da obra – A minhas illu-
sões sobre o mundo das letras e das artes (diz elle) cedo se dissipáram. A realidade 
brutalisou as chimeras que eu havia acariciado e apareceu-me, então, a hediondez 
das cobiças furiosas: o jornal instrumento de oppressão, fonte de tráficos incon-
fessaveis e os jornalistas cúmplices, ou inconscientes do seu papel nefasto... E por 
ahi adiante, vae o escriptor pondo á mostra e zurzindo convictamente a epiderme 
insensivel dos camaleões de todas as classes e derruindo dogmas politicos e literarios 
a golpes de verdades. Nunca uma obra se adaptou com tal geito [sic] ao nosso meio, 
e isto não é para estranhar, quando a vida brazileira, digamos a vida fluminense 
nada mais é senão um reflexo do savoir-vivre das nações européas que governam 
o mundo civilizado e o mundo barbaro á força de preconceitos e bala de artilheria. 
Quaes os victoriosos de hoje, como na politica, no jornalismo, como na arte? Os 
endinheirados, os bonvivents, os epicuristas do ouro e do brodio, cujo patriotismo 
ninguem sabe onde reside e cujas ideas teem o colorido falso e a volubilidade 
intangivel de bolhas de sabão. Ha, em literatura, um grupo que se quer impor, 
uma meia dúzia de operarios do belo que não aceita a arte como querem pregar os 
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dominadores de ventre obeso? Fogo nelles! abaixo a ousadia dos novos! porque em 
primeiro lugar os que sabem levar esta vida rindo, emquanto o povo chora, bebendo 
o néctar das altas posições, emquanto o artista trabalha scilenciosamente a ultima 
phrase de um livro ou o ultimo verso de um poema. Há um funccionalismo que 
se debate na miseria, de roupa esburacada e olhos tresnoitados? Dimunúam-se-
lhes os movimentos, arranque-se-lhe a aba do fraque velho e seboso: a riquesa do 
pobre é o trabalho mal remunerado ou gratuito. Ha operarios de ambos os sexos 
que entram para o trabalho das fabricas como rebanhos phenomenaes a toque de 
sineta antes de nascer o sol? O parlamento nada tem que vêr com isso. Quem os 
manda trabalhar? A mulher e os filhos? Pois que trabalhem, que morram tysicos; 
a mulher e os fihos que se arranjem depois.

E’ esta a philosophia pratica e modrna dos potentados do jornalismo e da 
politica. Elles não pensam na sorte dos infelizes, nem querem saber como vive 
o cavoqueiro exposto ao sol desde que o sol nasce até que se esconde. Haja di-
nheiro, haja bom dividendo, augmentem os lucros e chore quem for tôlo, que a 
dignidade humana está na rasão inversa do ouro accumulado e ganho sabe como 
Deus como...

O primeiro capitulo de Louis Lumet é sobre um banquete que elle diz ter 
assistido por ocasião do bacharelamento do filho de um fazendeiro. Estavam pre-
sentes o Sr. Maurel, juir no Tribunal civil e e fornecedor de aguarelas ao museu da 
sub-prefeitura, o Sr. Vagand, médico e vice-presidente da Academia do Centro, o 
Sr. Billot, deputado, membro da Liga cancioneira e de outras instituições mais ou 
menas [sic] botocudas, o Sr. cura d’Argy, laureado no Congresso dos Antiquarios, o 
professor de retorica da localidade, e o filho, tenente de artilharia – um representante 
de cada classe social. Sentaram-se todos á mesa e não é difícil imaginar o apetite 
do Sr. cura d’Argy e dos outros convivas. A’ hora dos brindes, tomou a palavra o 
delegado da Igreja e, como se tivesse no pulpito, disse, entre outras coisas, que ao 
ministro de Deus a existencia e ampla, facil, que os dons abundam e que a elle se 
curvam todas as fontes.

Falou o soldado, o tenente: – Que seria o padre sem a força militar? Nada como 
os galões, uma medalha de honra, uma gran-cruz! E aconselhou ao bacharelando 
que fosse estudar para soldado.

Ergueu-se o parlamentarista, philantropo e advogado: – Meus senhores, não 
bastam a Religião nem o Exercito para conservar a ordem necessária ao progresso 
da humanidade. Meditae sobre o papel do legislador. O legislador faz a lei para a 
executardes. Em primeiro logar os eleitos do povo.

E aconselhou ao jovem bacharel que se exercitasse na politica.
O juiz, porém, tomou a palavra: – E onde estamos nós? A lei sem o juiz é letra 

morta, nós somos os esteios da sociedade.
E indicou a magistratura ao filho do fazendeiro.



442 Carlos EdUardo dE olIvEIra BEZErra

Diz então Louis Lumet que não falou tambem, porque ninguem o acreditaria, 
mas se lhe coubesse a palavra naquelle momento era para aconselhar ao bacharel 
em letras que ficasse na fazenda com seus paes, com a gente de seus paes, que 
se dedicasse á lavoura, ao plantio; porque a essência da vida está no campo e no 
trabalho da terra, no cultivo dos legumes e das arvores fructiferas, emquanto na 
Religião, no Patriotismo e nas leis só ha hypocrisia e mentira, e o exercito deforma 
criminosamente o homem.

Neste capitulo anda o espirito de Tolstoi abençoado o aldeião, o camponez e 
a vida livre de preconceitos e convenções, renunciando a todas as grandesas para 
trabalhar com os pequenos e para amar os simples. No campo ao menos tem-se 
liberdade, respira-se á farta, o oxygenio é puro e tonificante e o trabalho não dóe 
como uma injustiça; a verdadeira religião do camponez é a natureza, a familia e 
o amor ao proximo, coisas que já não existem quasi nas sociedades modernas. 
Egoismo e hypocrisia – é o que se vê; cada individuo trabalha para illudir o outro 
e para o explorar. As guerras civis e internacionaes pouco a pouco vão enrijando 
os corações e tornando-os insensiveis á desgraça alheia. A propria caridade se faz 
por interesse e por vangloria, não impulso natural ou sentimento de compaixão. A 
politica é uma escola de cinismo que arrasta os mais puros caracteres e especulações 
vis em detrimento da patria e do individuo. A religião é um embuste. A arte... 
oh, esta então, de grave que era passou a bêbeda e grotesca e os poucos que ainda 
se conservam fieis á única nobreza real – á nobresa do espirito, são repudiados e 
expulsos do logar que lhes compete na vida. De sciencia não falemos: et ont toute 
science il faut sentir, il faut aimer, et admirer como na belle phrase de Lumet; a 
sciencia é privilegio dos pedagogos.

Outro capitulo admiravel de Contre ce temps é o que se relaciona directamente 
com as artes. Ahi a indignação do escriptor não tem limites. As exposições de pin-
tura representam o gosto da critica profissional, encarregada de fazer a escolha dos 
quadros – O operario honesto, apaixonado por sua arte e que aborrece a reclame 
insolente como com a alma angustiada, porque, depois de se submetter á decisão 
de juizes, sofre ainda a diferença do publico e os ataques da critica, quando a sua 
individualidade se eleva acima da norma.

E não é isto que vemos entre nós? Tudo quanto não estiver de acordo com a 
regra – em pintura ou em arte escripta – não é considerado objecto de admiração. 
O artista no Brazil há de, por força, curvar-se ao juízo d’aquelles que, em matéria 
de arte, preferem uma oleographia de bazar a uma tela caprichosa de autor des-
conhecido, uma anecdota de jornal, indecorosa e pulha, a uma phrase ousada de 
escriptor independente, como se a arte não tivesse a sua evolução, o seu desdobra-
mento natural através das idades.

Houve um tempo, continúa Lumet, em que não havia salões, nem críticos; 
nesse tempo construiram-se cathedraes, fizeram-se trabalhos maravilhosos em 
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madeira e metal, a ourivesaria cinzelava primores, tecia-se ouro e seda. Isto quer 
simplesmente dizer que o papel da crítica é nullo e que a obra d’arte para triunphar 
não precisa do favor ou da odiosidade os críticos. A obra hoje atacada é vencedora 
amanhã, mau grado o despeito e a inveja dos impotentes, quando traz o cunho da 
verdadeira arte. Que valem noticias de jornaes e folhetins de baixo preço literário, 
se o tempo engole tudo, com uma crueldade ironica, poupando carinhosamente o 
trabalho dos grandes sonhadores que se sacrificam por um ideal nobilitador? Que 
valem ódios, pequeninas [...] jantares no Globo e conferencias no Pedagogium, se 
tudo isso morre sem deixar vestígio, como flores de um dia? A obra d’arte resiste, 
como o bronze, a todas as intempéries; a critica desaparece e ella augmenta de valor 
de seculo em seculo, aos olhos d ecada geração, fogo eterno a brilhar no nevoeiro 
do tempo – A Arte é tudo (escreveu Eça de Queiroz) tudo o resto é nada. Só um 
livro é capaz de fazer a eternidade de um povo. Leonidas ou Péricles não bastariam 
para que a velha Grécia ainda vivesse, nova e radiosa, nos nossos espíritos: foi-lhe 
preciso ter Aristófanes e Eschylo. Tudo é ephemero e ouco nas Sociedades – sobretudo 
o que nellas mais nos deslumbra. Nada mais verdadeiro e consolador. Jornalistas, 
políticos, altos funccionarios, chefes de Estado, banqueiros, milionarios – tudo vae 
de roldão na onda do esquecimento: só o artista, o artista digno d’esse nome, vive 
eternamente na memoria das nações.

E berram contra o socialismo e contra a anarchia os poderosos, os endinhei-
rados, que nunca experimentaram o mais leve golpe de adversidade; querem as 
distincções, as honrarias, os privilegios, o monopolio, a escravisação do operariado o 
enthesouramento da fortuna adquirida sem trabalho, entre uma baixa e uma alta de 
cambio, ou iludindo a boa fé dos governos e do povo, do povo principalmente, que 
é a fonte de todas as riquezas. E’ natural, muitissimo natural, porque o socialismo 
quer exatamente o contrario e o [...] do individuo pelo individuo. – L’homme qui 
roule dans um char ne sera jamais l’ami de l’homme qui marche a pied! Como já dizia 
o poeta do Mahâ Baratah. O nivelamento das classes é um perigo calamitoso para 
a sociedade, argumenta o banqueiro F, quando o único ameaçado e ele, o felizardo, 
que nunca penetrou na choupana de um pobre, nem nunca assistiu ás amarguras 
da [sic] uma família no desespero da fome; o único ameaçado é elle, que vive de 
rendimentos e gasta em joias e sedas e carruagens o que faria o bem estar de centenas 
de mizeraveis. A anarchia não é o desrespeito, a desordem, o morticinio e o roubo, 
é um estado social de cooperação mútua, em que não há governo e o individuo é 
obrigado pelo individuo a praticar o bem, a moralisar os seus actos de acordo [...] 
uma sociedade em que não ha pobres nem ricos e em que todos são irmãos, com 
os mesmos deveres e os mesmos direitos uns perante os outros. Elisée Reclus, no 
discurso que proferiu em 1894 na loja maçônica dos Amis Philantropes, de Bruxellas, 
e que fez imprimir com o titulo L’Anarchie, explica a velha origem da palavra, o 
ideal a que ella corresponde, e prophetisa o triumpho da moral anarchista que para 
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elle é a que melhor traduz a concepção moderna da justiça e da bondade.
Que venha, portanto, a nova forma de existencia comum. Basta de opressão, 

de governo official, de arte a retalho e de hypocrisia.

ADOLPHO CAMINHA

Infelizmente, não encontramos informações a respeito de Louis Lumet e 
de seu livro Contre ce temps, cuja leitura tanta admiração causou em Adolfo 
Caminha ao ponto dele iniciar seu artigo com a seguinte afirmação: “Que bem 
que me fez a leitura d’esta obra!”, repetindo-a mais uma vez. Ainda que nada 
saibamos a respeito do autor francês é possível fazer algumas inferências a seu 
respeito. A primeira delas é que, talvez, se tratasse de mais um dos “obscuros” 
como tantos que atraíram a atenção de Adolfo Caminha. Quanto ao livro, é 
o próprio Adolfo Caminha que nos dá os indícios de que se tratasse de uma 
obra pouco valorizada ao afirmar que era “mesquinha no número de páginas”. 
Assim, obscurantismo e simplicidade na edição parecem ter chamado a atenção 
de Adolfo Caminha para a obra e o seu autor. Mas o que parece mesmo ter 
prendido a atenção do autor de A normalista foi o fato de Lumet correspon-
der a um perfil de homem de letras que Caminha começara a criar nas suas 
Cartas literárias. Caráter altivo, nobreza máscula, talento, revolta, virilidade 
intelectual, renúncia: essas são as características do verdadeiro homem de 
letras na concepção de Caminha, características essas que ele encontrou no 
jovem Lumet.

Assim como Adolfo Caminha, Lumet parece ter-se colocado como um 
denunciador do que ele considerava como sendo injustiças cometidas contra os 
homens de letras de seu tempo. Um desfile de personagens ocorre nesse artigo 
de Adolfo Caminha, como ele já o fizera em suas Cartas literárias, notadamente 
em “Novos e velhos”. Em princípio, somos levados a pensar que Adolfo Ca-
minha estabelecera um binômio vencidos/vencedores. Mas à medida que nos 
aprofundamos em seu texto, vemos que há nele uma tensão, que perpassa a obra 
de Caminha, notadamente a sua crítica, entre os variados sujeitos formadores 
do sistema ou do campo literário. No artigo, Adolfo Caminha retomou uma das 
características de sua crítica: o fato de ela ser realizada por um autor de ficção. 
Um exemplo disso é a retomada da presença de personagens. O primeiro deles, 
o autor idealizado, que comparece ao lado dos sonhadores; em oposição aos 
endinheirados, os bom vivants, os epicuristas do ouro e do brodio.
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Nesse artigo, assim como em outros das Cartas literárias, encontramos um 
exemplo de Adolfo Caminha como um autor-político, colocando-se contra as 
injustiças que ele e alguns dos homens de letras de seu tempo sofriam. Talvez 
seja por esse motivo que o tema do socialismo apareça nesse artigo. Na coluna 
“Sabbatina”, do jornal O Pão, Caminha e os Padeiros fazem críticas aos bur-
gueses. A respeito desse assunto já tratamos em item específico deste estudo. 
Não sabemos o nível de envolvimento de Adolfo Caminha com o socialismo 
– e é preciso observar que a palavra não aparece em seu artigo grafada com a 
inicial maiúscula – nem se esse envolvimento era amadurecido do ponto de 
vista político, uma vez que o socialismo, na segunda metade do século XIX 
no Brasil, é entendido como mais uma alternativa, assim como a República, 
ao status quo vigente. Trata-se, muito mais, de uma possibilidade de luta pela 
igualdade social do que um sistema econômico e político que se confrontasse 
com o capitalismo. Uma mistura de anarquia e socialismo é encontrada em 
“Contre ce temps”, o que lhe dá um tempero, ao mesmo tempo que indica uma 
certa indeterminação ou confusão conceitual. Ainda assim, esse seu artigo se 
destaca pelo vigor político com que ele se colocou.

A volta do autor-crítico de si mesmo

No número 2 de A Nova Revista, de fevereiro de 1896, foi publicado o 
artigo “Um livro condemnado” assinado por Adolfo Caminha. Antes das 
considerações a respeito dele, façamos a sua leitura:

UM LIVRO CONDEMNADO

Actualmente a critica no Brasil, ou melhor no Rio de Janeiro, está entregue ao 
diretor de uma Companhia de seguros de vida e ao chefe de um estabelecimento 
nacional de instrucção, – o primeiro formado em direito economico e administra-
tivo, e outro doutorado em pedagogia. D’ahi, dessa curiosa amalgama, a sentença 
que condemnou á execração publica o meu romance – BOM-CRIOULO. Foi 
um verdadeiro escândalo o acto inquisitorial da critica, talvez o maior escândalo 
do anno passado. Não houve quem não quisesse lêr a obra mais calumniada de 
quantas de tem escripto neste paiz. O BOM-CRIOULO vendeu-se á guisa de 
cartilha de infancia, com grande surpresa para o auctor, que acreditava no poderio 
da critica educadora.

Em nome do Padre, do Filho e do Espirito Santo, eu bemdigo o desespero, 
a dolorosa agonia d’aquelles que, após vinte annos de trabalho e de aspiração, 
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volvem melancolicamente os olhos para o passado e não encontram, na senda que 
trilharam, obra que os recomende ao futuro – uma pagina sequer, um periodo 
cantante, um verso burilado... uma idéa nova! Bemdigo, em nome de Jesus, o seu 
odio mesquinho no talento revolucionario dos estreiantes de hoje... A elles – os 
torturados pela senilidade intellectual – não basta a minha compaixão, a minha 
pena enorme...

Vem de muito longe essa guerra á verdade na arte. Inda nãi saiu dos prelos 
obra natralista que não fosse taxada de immoral, desde que o grande Balsac atirou 
á circulação o seu rimeiro livre de analyse.

A Physiologie du marriage é um desrespeito á família, um códice de instrucções 
obscenas, por isso mesmo que retrata a vida humana como ella é, não passa de uma 
brande obra immoral.

Flaubert o tão citado o tão pouco lido Flaubert, esteve á porta dos tribunaes 
porque escreveu Madame Bovary, um attentado á moral, um livro dissolvente, e 
estudou a Luxuria num santo!

Zola, esse monstro de genio, não freqüenta a aristocracia porque teve a loucura 
genial de levar ao cabo os Rougon – vinte volumes immoraes – descarnando uma 
sociedade inteira!

Huysmans, fazendo o Là bas, historiando os vicios incríveis da Idade Média, 
resuscitando a missa negra, commetteu uma acção indigna...

Maupassant, reproduzindo amores adúlteros nesse livro magistral de Bel-Ami, 
offendeu a moral cristã.

Eça de Queiroz, confundindo ironicamente uma relíquia santa com um objecto 
asqueroso, ao mesmo tempo que descreve a Paixão do Senhor, e trazendo a publico 
o crime de um sacerdote da Igreja, profanou como um judeu...

Enfim, todos os grandes escriptores, todos os grandes artistas da palavra, 
rebegaram a moral, chafurdaram na crápula, tornaram-se despresiveis e indignos 
da consideração publica.

Isso é o que pretende a critica do Alto Amazonas, a ignorância dos que não 
enxergam além do convencionalismo de salão, muita vez porque se reconhecem 
na obra do artista e se julgam denunciados publicamente; d’ahi o odio contra que 
teve a inaudita coragem de os estudar na pessoa de um primo Bazilio ou de um 
Aristides Saccard...

Que é, afinal de contas, o BOM-CRIOULO?
Nada mais que um caso de inversão sexual estudo por Krafft-Ebbin, em Moll, 

em Tardie, e nos livros de medicina legal. Um marinheiro rudo, de origem escrava, 
sem educação, nem principio algum de sociabilidade, num momento fatal obedece 
ás tendencias homosexuaes de seu organismo e pratíca uma acção torpe: é um dege-
nerado nato, um irresponsável pelas baixezas que commete até assassinar o amigo, 
a victima de seus instinctos. Em torno d’elle se espraia o romance, logicamente 
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encadeado, de accôrdo com as observações da sciencia e com a analyse provável 
do autor, que, no caracter de official de marinha, viu os episodios accidentaes que 
descreve a bordo.

Comprehende-se tambem que, estudando um meio segregado da sociedade e 
naturalmente baixo, como esse em que vivem marinheiros de proa, não era lícito 
empregar a technologia convencional de um meio civilisado, Bom-Crioulo fala o 
calão de bordo.

Procure a critica os Attents aux moeurs, de Amboise Tardieu, professor de 
medicinal legal na faculdade de Paris, e ahi, nessas paginas, encontrará os signaes 
característicos de Bom-Crioulo e de Aleixo (De la péderastie et de la sodomie); 
procure ainda a extraordinária obra de Moll – Les perversions de l’instint genital – e 
verá porque razão o autor de BOM-CRIOULO não pôde deixar de ser fiel nas 
suas descripções em todo o seu trabalho.

A julgar como certos imbecis, – que os personagens de um romance devem 
reflectir o caracter do autor do romance, Flaubert, Zola e Eça de Queiroz pratica-
riam incestos e adulterios monstruosos.

Quanto a ser novo em literatura o assumpto do BOM-CRIOULO, é ainda uma 
affirmação ingenua ou mentirosa da crítica educadora. No Brazil foi elle tratado pelo 
Sr. Ferreira Leal no romance Um homem gasto, com a differença de ter o escriptor 
arrancado o seu personagem á aristocracia de Petrópolis.

Abel Botelho deu O Barão de Lavos, quinhentas e tantas paginas de psycho-
pathia sexual, e ainda merece o respeito e a admiração da sociedade em que vive, 
porque lá, em Portugal, ha um criterio firme no julgamento da obra d’arte.

Agora, por que esses escrúpulos, essa fingida repugnancia da critica?
O naturalismo é a propria vida interpretada pela arte; e, sendo o romance o 

romance a fórma mais natural da arte claro está que só é immoral quando não apre-
senta caracteres da obra artistica. Ora, andou-se a escrever que o BOM-CRIOULO 
“tem paginas excellentes, vigor de expressão, estylo claro...”, mas que o thema 
é baixamente repugnante. Logo, trata-se de uma obra em que só o thema é mau. 
Em arte, porém, não há themas maus, todos os asumptos, até os mais baixamente 
repugnantes, como o que inspirou a Huysmans o Lás bas, são optimos, desde que 
o escriptor saiba revestil-os de uma fórma esthetica. E’ o meu caso, dil-o a critica, 
sem o querer, elogiando a fórma do livro e condemnando o thema.

Qual é mais pernicioso: o BOM-CRIOULO, em que se estuda e condemna 
o homosexualismo, ou essas paginas que ahi andam pregando, em tom philo-
sophico, a dissolução da família, o concubinato, o amor livre e toda a especie de 
immoralidade social?

Está bem visto que é BOM-CRIOULO não é obra para se dar de premio nas 
escolas. Escrever para educandas é uma coisa e escrever para espiritos emancipados 
é outra coisa.
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Se a critica, ingenua e pudibunda, lançasse o olhar sobre o volume de Tardieu, 
que eu tenho na minha estante com umas gravuras horríveis e competentemente 
numeradas, representando les desordres que produit la péderastie passive ou la sodo-
mie... não sei que gestos de náusea faria, cobrindo o rosto com a mão em leque...

E o autor do BOM-CRIOULO não desceu ao exame medico legal de Alei-
xo, porque então começaria a immoralidade da obra. Portanto, foi verdadeiro 
e leal como romancista que não quer, a pretexto de erudição, armar no effeito 
escandaloso.

A critica (?) desejava que elle escrevesse ‘um livro travesso, alegre, patusco, 
contando scenas de alcova ou de bordel (textuaes) ou noivados entre as hervas 
á lei do bom Deus’!... Mas como, em vez d’isso, apresentou uma obra estudada, 
um livro bem intencionado e verdadeiro, uma nalyse da vida, os criticos, mordidos 
na sua impotencia de rodapéistas, fizeram de D. Quixote e juraram das cabo do 
escriptor que, ousadamente, preferiu o escabroso thema do BOM-CRIOULO ás 
taes scenas de alcova e de bordel.

Tudo porque a critica literaria no Rio de Janeiro está entregue ao director 
de uma Companhia de seguros e ao chefe de um estabelecimento nacional de 
instrucção...

Quando acabará a dymanstia dos La Palisse?
A grande verdade é que, emquanto o Brazil for literariamente governado por 

homens que em outro qualquer paiz nenhuma acção teriam sobre os espiritos, 
dominará a literatura de bric-à-brac e o fertilismo Sr. Xavier de Montépin arrancará 
lagrimas á critica nacional.

ADOLPHO CAMINHA

Pouco sabemos da recepção do Bom-Crioulo à época de seu lançamento. As 
informações dadas pela sua fortuna crítica fazem-nos crer que a publicação do 
romance tenha causado grande polêmica, sobretudo no ambiente da Marinha. 
Ainda que não seja o pioneiro nas literaturas brasileira e portuguesa a tratar do 
tema do homoerotismo, Bom-Crioulo se destaca na nossa história literária por 
tratar do tema abertamente. O seu antecessor, ou seja, o romance Um homem 
gasto, de Ferreira Leal, é pouco conhecido do público geral e igualmente dos 
especialistas em literatura LGBTT1 além de tratar do tema superficialmente. 
Dele não há sequer uma única referência ou citação nas histórias da literatura 
brasileira.

 1  A sigla indica a nova configuração “Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Trans-
gêneros”, em substituição à anterior GLBT. (N. E.) 
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Mais de uma vez nos ocupamos desse artigo de Adolfo Caminha, que reto-
mou a autodefesa, como já o fizera com seu romance A normalista. A acusação 
continuou a mesma: “immoral”. Nesse caso, com uma agravante: tratar de um 
tema considerado por si só “baixamente repugnante” para os padrões da época 
e que assim se manteve, como quesito de julgamento crítico, até pelo menos a 
década de 1960 quando Cavalcanti Proença (1971) afirmou: “Não aconselho 
a ninguém, portanto, a leitura desse romance”. Proença estava tratando do 
tema do homoerotismo. Portanto, parte importante da história da recepção do 
Bom-Crioulo é exemplo da história da censura à literatura no Brasil.

Ainda a respeito do conteúdo desse artigo de Adolfo Caminha, já analisamos 
a relação entre a sua ficção e o recurso da caricatura, notadamente no caso da 
personagem Valdevino Manhães, apontado por nós e pela fortuna crítica do 
romance Tentação como a caricatura do crítico literário Valentim Magalhães. 
No próprio artigo, Adolfo Caminha referiu-se a Valentim Magalhães ao dizer 
que a crítica no Rio de Janeiro estava entregue ao diretor de uma companhia 
de seguros. Sobre esse fato, já nos detivemos em seção anterior. Vemos que 
Adolfo Caminha também expandiu a sua crítica para José Veríssimo, ao dizer 
que a crítica carioca estava entregue também ao “chefe de um estabelecimento 
de ensino”.

Em “Um livro condemnado”, Adolfo Caminha fez um apanhado dos 
registros de tratamento do homoerotismo como tema dos estudos da ciência e 
da literatura, combinação essa bem cara ao processo de escrita do naturalismo, 
que sempre procurou apoiar-se na ciência como recurso para a composição 
ficcional. Além de defender o seu romance da acusação de “immoral”, foi, 
de fato, o próprio Adolfo Caminha que se defendeu. Para tal, ele chamou em 
seu auxílio as experiências de Flaubert, Zola, Maupassant, Huysmans, Eça de 
Queiroz ao afirmar: “A julgar como certos imbecis, – que os personagens de um 
romance devem reflectir o caracter do autor do romance, Flaubert, Zola, Eça 
de Queiroz, praticaram incestos e adulterios monstruosos”. Adolfo Caminha 
alegou também não ser o primeiro a tratar do homoerotismo, citando, além de 
Ferreira Leal, Abel Botelho e o seu O barão de Lavos. O autor de Bom-Crioulo 
parece ter procurado constituir em torno de si e de seu romance uma espécie 
de armadura que lhes servisse de defesa e de refúgio.

Graças à constituição dessa armadura, ficamos sabendo que Adolfo Cami-
nha era leitor de títulos científicos que à época se ocupavam do que hoje cha-
mamos de sexualidade. É então que aparecem os nomes de Ambroise Tardieu, 
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Albert Moll e Richard von Krafft-Ebing, o que demonstra que Caminha estava 
se preparando para escrever a respeito do homoerotismo e conformar as suas 
personagens. Além, é claro, para demonstrar que Caminha estava atualizado 
com os estudos realizados na Europa, uma vez que a tradução de Les perversions 
de l’instinct genital, data de 1893; portanto, dois anos antes da publicação do 
romance em causa. Apesar de ter escrito o Bom-Crioulo, Caminha não se co-
locou de forma favorável ao homoerotismo, como, aliás, não poderia deixar de 
ser, chegando mesmo a afirmar: “Qual é mais pernicioso: o BOM-CRIOULO, 
em que se estuda e condemna o homossexualismo, ou essas paginas que ahi 
andam pregando, em tom philosophico, a dissolução da família, o concubinato, 
o amor livre e toda especie de immoralidade social?”.

Leitor de teses científicas sobre a sexualidade, autor de romance polêmico, 
crítico literário e o crítico de si mesmo, Caminha parece ter com o seu Bom-
Crioulo feito a tentativa mais arriscada de se lançar na literatura brasileira. O 
tema, apesar de alinhá-lo com o conhecimento produzido, no exterior, sobre 
a sexualidade humana e sendo, por esse motivo, bastante caro ao naturalismo, 
não lhe abriria tantas portas, apesar de Tentação, seu último romance, ter sido 
publicado pela editora Laemmert, à época uma das mais importantes do país 
juntamente com a Garnier. Assim, esse artigo aponta para uma tensão que 
acompanha a obra de Adolfo Caminha: o fato de ele procurar se estabelecer 
no campo literário ao mesmo tempo que algumas de suas ações e opiniões 
pareciam afastá-lo dessa possibilidade. Ao tentar defender-se e defender o seu 
romance, Caminha parecia sentir o risco que a sua obra corria e, nesse caso, 
dizer obra significa todo o conjunto, uma vez que a acusação de “immoral” se 
repetia, o que poderia marcá-la fortemente. Destacamos também que, nesse 
caso, Adolfo Caminha não abriu mão da autoria do seu artigo, assinando-o, 
como não o fizera no do caso do artigo escrito para a defesa do seu romance 
A normalista. Terminado os comentários a respeito desse artigo, passemos ao 
único prefácio escrito por Caminha.

O autor-crítico-prefaciador

Assim como os demais artigos aqui trabalhados, esse prefácio é igualmente 
raro. Pouco se escreveu a seu respeito, daí a dificuldade de estabelecer um diá-
logo com a sua fortuna crítica, essa quase inexistente. Trata-se de um prefácio 
em forma de carta, o que nos permite expandir a poligrafia de Adolfo Caminha, 
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agregando à crítica a carta. De fato, esse prefácio antecede parte dos textos das 
Cartas literárias, uma vez que fora escrito em 1891 e aquelas em 1895 na versão 
em livro. Ainda antes de escrever as “Cartas literárias” como foram publicadas 
no jornal Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, Caminha foi um prefaciador. 
Esse prefácio só não antecedeu os artigos de 1885. Quanto ao livro prefaciado 
– Estrofes, de F. Alves Lima, publicado naquele ano pela Tipografia Universal 
de Cunha e Ferro, em Fortaleza – não tivemos acesso a ele. Faltou-nos, então, 
na análise desse prefácio, conhecer o objeto prefaciado. Assim como fizemos 
com os demais artigos, reproduzimos aqui o prefácio integralmente:

Carta2

(IX:) Meu caro A. Lima.

Nestes tempos fenomenais de requintado mercantilismo, em que dia a dia 
acentua-se essa tendência geral para as especulações de ordem exclusivamente 
utilitária e positiva; nestes tempos em que o espírito humano já não se prende, 
senão por vínculos muito tênues, ao velho metafisismo germânico, sem proveito 
real para a causa da humanidade; hoje que o “apriorismo” não exprime outra 
cousa mais do que um momento histórico da evolução filosófica, e que todos os 
fenômenos mecânicos e psicológicos estão subordinados diretamente à observação 
e à experiência; parece temeridade atirar aos quatro ventos do destino um simples, 
bem que inofensivo, livro de versos, e, o que é mais, de versos líricos sentimentais, 
mormente se o poeta não é bastante conhecido na aristocracia das letras.

Hoje, quiçá como em tempo algum, a humanidade parece empenhada na 
completa realização do aforismo inglês – “o tempo é dinheiro”, que equivale ao 
pensamento de Voltaire – “O fim do homem é a ação”.

(X:) Porisso, meu amigo, já ninguém se atreve a cometimentos que não tragam 
imediata utilidade à coletividade social.

A ciência, num arremesso grandioso, divorciou-se dos velhos preceitos teológi-
cos e metafísicos, enveredando resolutamente no largo caminho aberto pelo espírito 
genial do criador da Filosofia Positivista, não obstante as sábias controvérsias de 
H. Spencer e S. Mill.

A arte, por sua vez, teve que obedecer à corrente impetuosa dos novos ideais 
aliando-se à ciência e seguindo-lhe as pegadas.

 2  Os números IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV correspondem à numeração das páginas do prefácio 
no livro Estrofes, segundo Sânzio de Azevedo, que o recebeu datilografado do pesquisador inglês 
Walter Toop. Agradeço ao professor Sânzio de Azevedo a cópia desse prefácio.
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Ciência e Arte deram-se as mãos, e aí vão juntas, como duas irmãs gêmeas, a 
joeirar no espírito humano idéias verdadeiramente úteis e civilizadoras.

Nestas condições, repito, parece arriscando publicar um livro de versos que 
não satisfaça, ao menos em parte, às exigências do neo-criticismo tão escrupuloso 
nos seus processos de análise experimental.

Sobre o futuro da poesia muito se tem aventado neste assombroso final de século; 
o certo, porém, é que os críticos são quase unânimes em vaticinar seu desapareci-
mento, talvez por julgarem-se objeto de simples adorno das faculdades subjetivas; 
alguns, entretanto, querem que ela, como todas as artes, hade, fatalmente, correr 
parelha com a ciência.

Em vista disso já não causa estranheza a interessante variedade de escolas 
que nestes últimos tempos têm afluído, à laia de “poesia científica” ou “realista”, 
ainda que à primeira vista pareça absurdo tentar reformar o que por sua natureza 
afigura-se imutável e eterno como o amor ou a gravitação universal.

Neste ponto tomo a liberdade de subscrever as criteriosas (XI:) palavras do 
meu ilustrado amigo Dr. Farias Brito:

“É certo que toda a poesia digna de merecer esse nome deve ser científica; isto, 
porém, no sentido de que não pode deixar de sofrer a influência do estado intelectual 
da época em que foi produzida.”

Exatamente.
Vão longe os tempos em que os sacerdotes da poesia, verdadeiros adivinhos 

confiados apenas na “inspiração”, espécie de revelação divina, recolhiam-se, à 
maneira dos druidas gauleses, ao adito das florestas seculares para vaticinar os 
sucessos e o futuro dos povos.

O poeta de hoje tem outra missão muito diferente, mais nobre, mais elevada 
e consentânea com o espírito do século. Isto não quer significar que ela tenha a 
liberdade de discutir em linguagem rítmica os mais transcendentes problemas 
sociológicos e filosóficos, analisando, comparando e deduzindo com a calma fria 
e impassível de um sábio.

Isso seria, nem mais nem menos, confundir ciência com poesia.
Caminhem juntas, embora, elas têm fins diferentes ainda que não diametral-

mente opostos.
Uma investiga e analisa, partindo do simples para o complexo, estabelecendo 

leis e tirando corolários, outra apenas sintetiza – eis a distância que as separa.
E não se diga que uma não tem mais razão de ser em vista dos progressos 

assombrosos da outra.
Como todos os ramos da atividade intelectual, a poesia tende necessariamente a 

evoluir, e, portanto, a desenvolver-se, a aperfeiçoar-se, nunca a desaparecer, porque 
é tão civilizadora, tão útil como a estatuária, como a arquitetura, como a filosofia, 
como a própria (XII:) ciência. Seu destino não é somente consolar a humanidade 
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nos transes aflitivos, senão também acrisolar os costumes estigmatizando o vício, 
como a Morte de D. João, de G. Junqueiro (poesia socialista), dignificar o amor, 
como nos eternos sonetos de Petrarca (poesia lírica), e glorificar o heroísmo dos 
povos, como nas epopéias típicas de Homero e Camões (poesia épica).

Posso estar em erro, mas é convicção minha que a poesia hade representar, 
talvez em futuro não muito remoto, papel tão saliente como o que representou 
na infância da humanidade, quando era apenas portadora de dogmas e mistérios, 
sendo, como é, seu fim hoje muito mais nobre e elevado do que outrora.

Não me refiro á poesia decadente, eivada de pessimismo e descrença, dos der-
radeiros abenceragens do romantismo, tão nociva ao espírito da mocidade.

Essa, por sua própria natureza mórbida e doentia, desaparecerá com o tempo 
ou passará a ser julgada pelos médicos em vez dos críticos.

Quando ouso dizer que a poesia não desaparecerá, eu me reporto à poesia, tal qual 
eu a compreendo – a sã poesia, a poesia máscula, sincera, profunda e humana.

Antes de tudo e para ser sincera, ela deve ser a expressão em verso da verdade 
filosófica ou científica.

A verdade é tudo na Arte como na Ciência.
“O gênio, disse Feuchtersleben, o gênio é a verdade. O que constitui a ori-

ginalidade do talento é a arte de nos interrogarmos a nós mesmo /s/ em vez de 
consultar livros.”

Porisso mesmo, meu caro poeta, é que eu aborreço essa poesia amaneirada e 
“artificiosa” que aí anda com o nome singular de “parnasiana” e que prima (XIII:) 
pela “toilette”, quer dizer, sacrifica a “intuição” e a “verdade”, qualidades essenciais 
do bom poeta, pelo requintado aticismo da forma.

– A Forma, a Forma é tudo na Arte! exclamam os idolatras da nova deusa.
Muito bem; não há criminá-lo por isso. O culto da forma deve ser sagrado para 

o artista digno deste nome.
Mas, se a questão reduz-se tão somente a esse amontoado de adjetivos sono-

ros, verdadeiros “mots sucrés”, que não traduzem a verdade; se tudo reduz-se a 
medir versos a compasso, então, meu amigo, em que pese à minha estética, serei o 
primeiro a reconhecer que a poesia morrerá de esterilidade e inanição, para maior 
glória da escultura.

Conciliar as duas cousas – idéia e arte – de modo a produzir efeitos surpreen-
dentes, eis, a meu ver, em que consiste a verdadeira poesia.

Evidentemente é absurdo querer adaptar a esta arte por excelência subjetiva, 
os mesmos processos morfológicos das artes plásticas.

Desde o momento em que o poeta conseguir, sob a forma que não seja um 
cárcere para o pensamento, comunicar-nos o seu modo de conceber o Universo, 
para que exigir dele esse culto da forma levado a quintessência, que outra cousa 
não é senão a “arte” subordinada ao “artifício”?
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Nenhum dos poetas contemporâneos é, na minha opinião, mais original, 
mais sincero e, ao mesmo tempo, mais profundamente humano do que Antero 
de Quental.

Entretanto ninguém se atreverá a dizê-lo “impecável burilador” ou “parna-
siano”.

Quental sintetiza, como nenhum outro moderno, (XIV:) uma época, um perí-
odo histórico cheio de nuanças sombrias, de dúvidas e desalento.

A verdade, pois, na essência e na forma, eis, numa palavra, a Arte.
Nada de afetação, nada de eufemismo, nada de “artifício”.
Agora, meu amigo, deixa que eu te diga francamente, sinceramente, o que eu 

penso das tuas Estrofes.
Nada me encanta mais nestas 80 páginas do que o lirismo espontâneo e natural 

que soubeste derramar nelas.
É verdade que há aí muito sentimentalismo, próprio talvez de quem, como tu, 

é muito moço ainda.
Esse lirismo, por vezes pueril, traduz claro o teu temperamento.
Tuas poesias têm, porém, o inestimável valor da sinceridade. Essa nota melan-

cólica, essa tonalidade dolente e sombria que transpira das Estrofes deriva da tua 
natureza contemplativa; por isso mesmo não podem merecer censura crítica.

Não fizeste mais do que obedecer aos impulsos de teu gênio.
Consola-te com o que disse a este respeito Sílvio Romero, o historiador da 

literatura brasileira:
“A crítica não deve ser mesquinha e exigir de um temperamento mais do que 

aquilo que ele pode dar. Um poeta, só por ser triste ou ser alegre, não merece 
censura, se a tristeza ou a alegria for sincera.”

És um triste, que diabo! ninguém pode proibir que o sejas.
Se a vida humana fosse um eterno paraíso não haveria cousa mais monótona.
Sabes comunicar teus sentimentos sob uma forma singela, sem pedanteria, 

sem afetação, numa linguagem (XV:) sonora, correta e bela, e isto é muito para 
quem estréia.

A par de versos pueris, ingênuos mesmo, destacam-se no teu livro poesias 
enérgicas, fortes, varonis e artisticamente trabalhadas, como aquela esplêndida 
“Ode à Natureza” onde há versos desta jaez:

Quando, porém, nas rochas colossais,
com os átomos sentado,
fito os profundos vórtices fatais
e, entre as montanhas ínvias, o enrugado
touro feroz, as vértebras abrindo,
nos abismos fatais repercutindo...
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medonhos elos de pavor sagrado
vão minh’alma à dos átomos unido!

os sonetos “Daphnis e Chloè” (um primor bocagiano). “No Itapahi”, “Manhã de 
Agosto”, “Rêverie” e outros que acentuam bem o teu talento poético.

Concluindo estas linhas, meu caro Alves Lima, aconselho-te que não receies 
pubicar as Estrofes.

Como livro de estréia elas valem muito.
Creio que posso dizer sem ironia, parafraseando Molière: - “Vous êtes digne 

d’entrer... entrez donc!...
Teu
Adolfo Caminha

Fortaleza, setembro de 1891.

Esse prefácio é marcado abertamente pela crítica às circunstâncias intelec-
tuais e material do tempo em que ele foi escrito. Obviamente, que é marcado 
também, ou sobretudo, por um leitura particular de Adolfo Caminha. Se 
ligado a outras afirmações realizadas pelo crítico, nele vemos exemplificada a 
tensão que caracterizou a obra de Adolfo Caminha. No prefácio, a crítica ao 
mercantilismo parece contraditória com aquela defesa que Adolfo Caminha 
(1999, p.27) fez dos ganhos financeiros do trabalho do autor, mas, aqui, ou seja, 
no prefácio, o que vemos é a crítica aos “escrevinhadores”, como encontramos 
também em seu artigo “Protetorado de Midas”:

Muita vez um escritor de talento reconhecido, um predestinado, que sabe amar 
a Arte sobre todas as coisas, vive no ostracismo e na miséria, sofrendo horrores, 
porque lhe estão interditas as portas da imprensa, essas mesmas portas que se 
abrem largamente para receber toda a casta de escrevinhadores, cujo único ideal é 
o dinheiro ganho num abrir e fechar de olhos, o santo dinheiro obtido sem esforço, 
e mil vezes mais apetecido e útil que um trecho de prosa trabalhada ou uma bela 
estrofe cristalina.

“Protetorado de Midas” foi escrito em 1894, portanto, três anos após a publi-
cação do livro Estrofes e do próprio prefácio. Vemos, então, um exemplo de per-
manência da opinião de Adolfo Caminha a respeito da remuneração do trabalho 
intelectual. A defesa que ele fez não foi para todos, mas para aqueles cujo trabalho 
intelectual atendia as suas exigências morais, éticas, estéticas. O crítico sempre 
pareceu premido pelas circunstâncias. Há, como já dissemos na introdução deste 
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estudo, uma constante tensão na obra de Adolfo Caminha e não seria diferente 
com a sua crítica. Se para a crítica ele trouxe elementos da ficção, o que a carac-
teriza também como um exemplo da crítica dos escritores, ele trouxe também a 
tensão no qual se inseriu e sobre a qual refletiu, um exemplo dela está na tensão 
esta no primeiro parágrafo do prefácio em que Adolfo Caminha debate a respeito 
da utilidade da poesia em tempos, segundo ele, de mercantilismo e utilitarismo.

Como não poderia deixar de ser, Adolfo Caminha foi tocado pela filosofia 
positivista de Auguste Comte, que contribuiu imensamente para a formação 
da opinião e mentalidade de nossos homens de letras no século XIX. Outra 
tensão que parece ter acompanhado Adolfo Caminha na sua obra é a relação 
entre arte e ciência, que se apresentou nesse seu único prefácio, certamente 
trazida da sua crença no positivismo e nos demais sistemas filosóficos que 
criados no período e que circulavam e se apresentavam, de algum modo, na 
obra dos nossos homens de letras. Esses sistemas filosóficos eram matéria de 
estudo de militares, como o foi Adolfo Caminha.

Ainda que tenha sido marcado pelo cientificismo, Adolfo Caminha não 
perdeu a capacidade do julgamento estético acima do julgamento utilitário 
da obra de arte literária. Foi, certamente, essa capacidade que fundamentou 
o julgamento de Estrofes e a assertiva final do juiz: “Concluindo estas linhas, 
meu caro Alves, aconselho-te que não receies publicar as Estrofes”. Como um 
exemplo da crítica dos escritores, esse prefácio de Adolfo Caminha é marcado 
por uma outra característica: o fato de ser uma carta de um amigo para um 
outro amigo, o que não invalida a opinião do crítico. O prefácio, além de servir 
como crítica e conselho, serviu como uma mão estendida apoiando a entrada 
de F. Alves Lima para o campo ou arena literária. Aceitar o prefácio, que em 
princípio era uma carta, ou seja, um texto escrito e circulante em um sistema 
discursivo íntimo, e publicá-lo significava muito para autor e prefaciador. Para 
esse, que é o sujeito que colocamos em causa, significava o reconhecimento de 
um dos seus pares. Aliás, o diálogo entre os pares marcou o trabalho de alguns 
críticos do período e se intensificou no século XX, sem comprometer a ativi-
dade crítica dos escritores. Com esse prefácio, esperamos ter redimensionado 
a atuação do polígrafo, apresentando mais uma de suas faces. Trata-se de um 
artigo crítico diferente dos demais, uma vez que ele é dirigido diretamente a 
um sujeito e com um objetivo claro. O título “Carta” atende, portanto, aos 
elementos básicos desse tipo de texto, que saiu da dimensão pessoal da relação 
dos amigos e ganha o espaço público com a publicação de Estrofes.
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Com a análise desses artigos, temos a possibilidade de redimensionar a 
atuação de Adolfo Caminha como crítico. Aquele que a princípio mostrou-se 
somente como crítico de literatura veio, em seguida, mostrar-se como crítico 
de arte. Adolfo Caminha parecia demonstrar uma ampliação de suas ativida-
des no campo artístico. A sua convivência com outras artes já era possível de 
constatar em seus romances, sobretudo em A normalista, em que ele se valeu 
da pintura e da música para ajudar a compor as suas personagens e situações 
em que muitas vezes atuou como crítico literário, como pudemos constatar 
na análise que fizemos para a escrita de nossa dissertação de mestrado. Tam-
bém já na Padaria Espiritual, Adolfo Caminha mostrava-se interessado pelas 
artes em geral, sobretudo porque a Padaria não era somente uma agremiação 
de letras, mas de “rapazes de Letras e Artes”, como consta de seu programa, 
havia espaço na agremiação para a música e o desenho. Assim, um conjunto 
de experiências pessoais e de práticas artísticas colaborou para compor a sua 
obra e, na nossa leitura, a sua atuação como um polígrafo. Tratar de outras artes 
significa também circular em outros sistemas artísticos, o que significa novas 
possibilidades de contato e de entrada em outras arenas. 

Ainda que seu temperamento tenha sido difícil, como tantas vezes registrou 
a crítica, o que o levaria ainda mais para as margens do campo literário, seu 
nome foi sugerido para compor a Academia Brasileira de Letras, fundada, 
justamente, no ano de sua morte: 

Quinze dias antes de sua morte, em uma das reuniões que antecederam a 
instalação da Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça, um dos seus 
idealizadores, havia sugerido, entre outros, o nome de Adolfo Caminha para ocupar 
uma de suas cadeiras. Era tarde, porém, e o escritor cearense talvez haja falecido 
sem saber que seu nome fora lembrado para fazer parte da mais alta instituição 
literária do País. (Azevedo, 1999, p.15)

Daqui, voltamos à introdução deste estudo, quando afirmamos que Adolfo 
Caminha era um autor tenso. Aqui, apresenta-se mais uma tensão: o esquecimen-
to e o reconhecimento. A morte prematura, a pobreza, acompanhado de alguma 
credibilidade, uma vez que ter o nome cogitado para a Academia Brasileira de 
Letras indicava algum reconhecimento de sua atuação como autor. Entre essas 
tensões está a poligrafia, ela mesma se constituindo como uma tensão, uma vez 
que se realiza somente com a atuação de um sujeito múltiplo: o polígrafo.


