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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RECEPÇÃO DE O FILHO DO PESCADOR, 
DE TEIXEIRA E SOUSA. 
 
Hebe Cristina da Silva (Pós-Graduanda, UNICAMP). 
 

Grande parte das histórias literárias brasileiras atribuem a Antônio Gonsalves 
Teixeira e Sousa importância histórica pela precedência na publicação de romances no 
Brasil, destacando os problemas formais e estéticos de suas produções em prosa. 
Alfredo Bosi, por exemplo, não o situa junto dos demais prosadores, como Joaquim 
Manuel de Macedo, José de Alencar e Bernardo Guimarães, apontando como um dos 
motivos a “inegável distância, em termos de valor, que o separa de todos.” (BOSI, 1981, 
p. 111-112). E assim se sucede na maior parte das obras consultadas, que consideram o 
autor em questão um romancista menor1. 

A imagem de Teixeira e Sousa como escritor menor cujos romances apresentam 
vários problemas contrasta com a imagem do autor que se apreende na leitura dos textos 
críticos oitocentistas localizados até o presente momento. Em maio de 1861, por 
exemplo, o periódico A Marmota veiculou o artigo “Litteratura Patria – Romances 
Brasileiros”, em que F. T. Leitão lamentou a escassez de romances publicados por 
brasileiros. Como estratégia para incentivar a produção desse gênero pelos escritores 
nacionais, mencionou as produções de “Macedo, Teixeira e Sousa e Alencar”, 
ressaltando que elas eram “provas indestructiveis de que nesse terreno muito lucro 
poder-se-ia colher em honra das lettras patrias.”2 (LEITÃO, 1861). Note-se que Teixeira 
e Sousa foi mencionado ao lado de Alencar e Macedo sem estabelecimento de 
hierarquia de valor, aspecto que pode ser tomado como indício da boa aceitação de suas 
narrativas pela crítica.3  

A boa aceitação do autor nos Oitocentos também pode ser verificada em textos 
destinados a abordar especificamente a sua produção. No Curso de Literatura Nacional 
(1862), por exemplo, o Cônego Fernandes Pinheiro referiu-se a Teixeira e Sousa como 
“romancista fecundo e imaginativo”, que ocupava “honroso lugar nos dípticos da nova 
escola”, e apresentou a seguinte avaliação de suas narrativas: 

 
Nas ficções em prosa tem o nosso amigo adquirido bem merecida reputação, 
como fiel e desapaixonado pintor dos nossos usos e costumes. Desde o Filho 
do Pescador, até a Providência, o mais bem elaborado dos seus romances, 
descobre-se uma escala cromática de aperfeiçoamento, tanto na substância, 
como ainda na forma. (PINHEIRO, 1978, p. 510).  

 
A visão de Fernandes Pinheiro em relação à produção de Teixeira e Sousa é 

bastante otimista e contrasta com o julgamento crítico que se perpetuou posteriormente. 
Podemos pensar que a “merecida reputação” do escritor mencionada pelo crítico referia-
se a sucesso de vendas e boa aceitação do público. De fato, os dados relativos à 
circulação e recepção de O Filho do Pescador localizados até o presente momento 
levam a pensar que o autor foi bastante lido naquela época, visto que esse romance foi 
publicado em folhetins por dois periódicos e teve quatro edições durante a vida do 
autor.  

 
1. O Filho do Pescador – sucesso editorial no século XIX. 
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Os textos que fazem referência à produção de Teixeira e Sousa informam que O 
Filho do Pescador, seu primeiro romance, foi publicado pela primeira vez em 1843, em 
uma edição in 8.º impressa pela Tipografia de Paula Brito4. A busca de fontes primárias 
a respeito do autor, entretanto, permitiu-nos verificar que, nesse mesmo ano, 
possivelmente antes da publicação em volume, o mencionado romance foi divulgado 
nos rodapés do jornal O Brasil, um periódico conservador que circulou no Rio de 
Janeiro entre 1840 e 1852. O jornal tratava basicamente de questões políticas, mas 
reservava o espaço do “Folhetim” para a divulgação de textos ficcionais ou a 
abordagem de questões literárias5. Antes de O Filho do Pescador, esse periódico havia 
publicado 8 narrativas, as quais eram relativamente curtas e ocupavam de 2 a 3 números 
do jornal, o que nos permite dizer que o romance de Teixeira e Sousa, que ocupou os 
rodapés de 18 números do periódico, foi a primeira narrativa longa impressa por ele. O 
romance em questão foi publicado ininterruptamente entre 6 de julho e 22 de agosto de 
1843, sem o nome do autor, o qual foi revelado somente no número que divulgou o 
último capítulo do texto.  

Alguns anos depois, entre 17 de julho e 20 de setembro de 1859, O Filho do 
Pescador foi novamente veiculado ao público brasileiro, desta vez na forma de folhetins 
de A Marmota. No número que antecede ao início da publicação do romance, esse 
periódico divulgou a seguinte observação, a qual pode ser tomada como indício da boa 
aceitação da obra por parte do público: 
 

O Filho do Pescador. 
Todo o publico conhece, tão bem como nós, o – Filho do Pescador – um dos 
primeiros romances sahidos da fecunda imaginação do Snr. Teixeira e Sousa 
(hoje escrivão do Juizo Commercial); romance tão procurado como 
desejado. Pois bem, o vasio que existia entre nós, pela falta de exemplares 
d’essa engenhosa producção, nós vamos agora preencher, fazendo uma nova 
edição da que foi impressa em 1843 na nossa typografia. 
Começaremos, portanto, a dar aos assignantes da Marmota, no proximo 
numero, o mesmo folhetim que o periodico Brasil deu aos seus, em um dos 
mais bellos periodos de sua não curta existencia. 
Correcto pela mesma penna que o escreveu, é de esperar que o – Filho do 
Pescador – seja tão feliz, em 1859, como o foi em 1842 e 1843. (A Marmota, 
14 de junho de 1859). 

 
Mesmo desconfiando de um texto propagandístico como o acima citado, não 

podemos desconsiderar as informações fornecidas por ele acerca da boa aceitação e da 
constante procura pela narrativa, cuja primeira edição estava esgotada. Outro indício da 
boa aceitação do romance por parte do público pode ser apontado no fato de que, ainda 
em 1859, teriam sido impressas a terceira e quarta edições do livro, como informam os 
anúncios divulgados por esse periódico: 
 

O Filho do Pescador. 
Romance do Snr. A. G. Teixeira e Sousa 
(3.ª edição mais correcta).  
Um volume de 248 paginas, dividido em 20 capitulos [...]. 
Vende-se na loja desta officina, praça da constituição n. 64. Preço 2$000. (A 
Marmota, 11 de outubro de 1859). 
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O Filho do Pescador. 
Publicou-se a 4.ª edição deste tão lindo e procurado romance do Snr. 
Teixeira e Sousa. Um lindo volume de 248 paginas. Preço 2$000. (Gratis da 
Marmota n.1. 1 de novembro de 1859). 

 
Não podemos afirmar com certeza que a terceira e quarta edições da obra foram 

impressas num espaço de tempo tão curto, mas é possível atestar a existência de uma 
quarta edição datada de 1859, visto que Inocêncio Silva fez a seguinte observação sobre 
esse romance: “Há segunda e terceira edições [de O Filho do Pescador], que não vi; e 
tenho a quarta, [Rio de Janeiro, Typ. de Paula Brito] 1859. 8.º (ou 16.º gr.) de 248 pag.” 
(SILVA, 1858-1923, vol. VIII, p. 166). Note-se que as informações fornecidas por ele a 
respeito da materialidade da quarta edição coincidem com os dados mencionados no 
anúncio acima citado: um volume de 248 páginas, impresso na Tipografia de Paula 
Brito no ano de 1859.  

No contexto do século XIX brasileiro, os dados referentes às edições de O Filho 
do Pescador podem ser tomados como indício de boa aceitação da obra por parte do 
público. Esses dados tornam-se mais significativos se levamos em conta, por exemplo, o 
número de edições que alguns romances de José de Alencar tiveram durante sua vida. 
Em 1877, ano de sua morte, o primeiro tomo da 2.ª edição de As Minas de Prata trazia 
um anúncio em que foram relacionadas outras obras à venda, especificando-se a edição 
de cada uma: O Guarani, 4.ª ed.; Lucíola, 4.ª ed.; Iracema, 3.ª ed.; Cinco Minutos – A 
Viuvinha, 5.ª ed. (ALENCAR, 1957). 

 
2. A Moral em O Filho do Pescador: diálogo com a crítica de romances veiculada 
pela imprensa brasileira oitocentista.  

Um dos aspectos que mais chama atenção na leitura de O Filho do Pescador é o 
caráter moralizante que percorre todo o texto, o qual pode ser flagrado logo na leitura do 
prefácio da obra. Nele, o autor se dirige a uma suposta amiga e parenta chamada Emília, 
que lhe pedira que escrevesse um romance que pudesse ser lido por ela, seu marido e 
seus filhos. Ressaltando a dificuldade da tarefa de escrever para um público tão diverso, 
ele revela o caminho que trilhou para cumpri- la: 

 
Conto-vos, pois, uma história que me hão contado. 
Escrevo para agradar-vos; junto aos meus escritos o quanto posso de moral, 
para que vos sejam úteis; junto-lhes as belezas da literatura, para que vos 
deleitem. (SOUSA, 1977, p. 27). 

 
Note-se que a solução encontrada pelo autor para construir um romance que 

pudesse agradar um público eclético foi contar uma história verídica e esforçar-se para 
torná- la uma narrativa que pudesse deleitar e também instruir através da moralização.  

O Filho do Pescador é composto por vinte capítulos que contam a história de 
Laura e Augusto, o filho do pescador que dá título à obra. Apesar de o enredo conter 
adultério, crimes, assassinatos e uma relação incestuosa que não se concretiza, os 
acontecimentos são dispostos de forma a dar um teor moralizante ao texto. Isso se 
verifica, por exemplo, no fato de que as personagens corrompidas são sempre 
castigadas, como Marcos, um dos amantes de Laura, cuja morte foi concebida como 
fruto da justiça divina: 
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“Ah, malvados da terra! a vossa vida é um milagre, e o milagre é sempre 
uma abstração da ordem natural... mas a natureza volta aos seus domínios, o 
milagre desaparece, e a vossa vida, esmagada debaixo do peso de vossos 
crimes, tomba no abismo dos flagelos, da desesperação e da morte!... 
E não é isto o que acabamos de ver? A vida de Marcos era um milagre, e o 
milagre havia cessado. Marcos tinha caído debaixo de seu próprio peso, e a 
carga enorme de seus crimes o havia para sempre esmagado! 
[...] Adoremos a justiça divina. (SOUSA, 1977, p. 122). 

 
Note-se que o narrador tentou dar à morte de Marcos um caráter exemplar, 

insinuando que todos os “malvados da terra” teriam um fim semelhante ao dele devido à 
ação de uma espécie de lei natural que punia os criminosos para fazer cumprir a justiça 
divina. O desfecho da narrativa é igualmente moralizante, pois o perdão que Augusto 
concedeu a Laura foi tomado como exemplo da grandeza de seu caráter. Além disso, a 
criminosa, comparada pelo narrador à figura bíblica de Madalena, arrependeu-se de seus 
pecados e encontrou na religião um caminho para regenerar-se e, através de “dor, 
contrição e lágrimas”, alcançar uma “morte cristã” (SOUSA, p. 142-144).  

A moralização também se faz presente através das epígrafes que antecedem os 
capítulos. São pequenas passagens reflexivas que dialogam com o conteúdo do capítulo, 
seja resumindo-o ou trazendo considerações metalingüísticas. A maioria delas, porém, 
busca preparar o leitor para que perceba a lição moralizante contida no trecho a ser lido, 
como no exemplo abaixo, que antecede o capítulo em que a personagem Marcos morreu 
numa briga: 

 
No meio de todas as cenas de medonho horror, o homem meditabundo 
depara sempre com o poderoso dedo da Providência! O malvado vive tão-
somente enquanto Deus faz dele o instrumento de sua incompreensível 
Justiça; e por seu turno acha outro malvado, que igualmente o puna. Deus é 
justo. (SOUSA, p. 107). 

 
As epígrafes e reflexões sobre o caráter exemplar do castigo dos criminosos fazem 

parte do discurso do narrador, que é o elemento central de veiculação do conteúdo 
moralizante. Trata-se de um narrador em terceira pessoa que constantemente se dirige 
ao leitor e interrompe a narração dos acontecimentos com intervenções longas através 
das quais reflete sobre as atitudes das personagens e tenta relacionar os acontecimentos 
narrados a comportamentos ou sentimentos humanos para, com isso, fornecer 
ensinamentos ao leitor. O capítulo IX, por exemplo, é inteiramente dedicado às 
reflexões do narrador acerca do adultério de Laura e do suposto assassinato de Augusto 
narrados no capítulo anterior.  

Assim, podemos dizer que o narrador de O Filho do Pescador, utilizando-se de 
estratégias variadas, impregna o texto de um discurso moralizante que tenta concretizar 
o objetivo do autor de escrever um romance que pudesse instruir e deleitar sua suposta 
interlocutora. Essa moralização, que acaba sendo uma das marcas mais fortes do texto, 
é, a nosso ver, uma das principais razões do sucesso editorial que o romance obteve no 
século XIX, visto que dialoga diretamente com as considerações sobre o romance que 
estavam em voga na imprensa brasileira no momento em que a narrativa foi publicada.  
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De fato, Teixeira e Sousa publicou seu primeiro romance num momento em que 
os escritores brasileiros estavam iniciando a produção de prosa ficcional no país, o que 
não significa que o gênero não fosse conhecido do público brasileiro, que 
comprovadamente importava romances estrangeiros desde o século XVIII6. As críticas 
de romances publicadas pela imprensa brasileira oitocentista localizadas indicam que a 
abordagem da moralidade das narrativas foi um dos aspectos mais importantes na 
análise de romances estrangeiros e nacionais até meados do século XIX. O enfoque na 
análise da moral relaciona-se com o processo de ascensão do romance na Europa, o qual 
foi marcado por discussões acerca da pertinência da leitura de romances, muitas das 
quais se centravam na denúncia da imoralidade dos textos como forma de condenar sua 
leitura e na defesa de seu conteúdo moralizante como estratégia para exaltar o gênero7. 
Como observa Márcia Abreu, podemos dizer que 
 

O Brasil recebeu não apenas os romances, mas os ecos das polêmicas que 
tanto animaram os europeus durante o século XVIII. Na Europa a difusão do 
gênero foi acompanhada de forte polêmica, opondo detratores e defensores 
da nova forma, brandindo argumentos estéticos, religiosos e morais. Aqui e 
ali pequenos textos publicados na imprensa brasileira repetiam argumentos 
empregados nas discussões européias sobre o gênero. (ABREU, 2004, p. 13). 

 
Uma das primeiras críticas de romances divulgadas pela imprensa brasileira após a 

independência foi o artigo de Pereira da Silva intitulado “Os Romances Modernos e sua 
Influência”, publicado no Jornal de Debates em setembro de 1837. O autor mencionou 
o gosto que o “belo sexo” nutria pelo romance, o qual era compartilhado também pelos 
“mancebos e os velhos”, e atribuiu tal predileção às peculiaridades dessa forma literária: 
 

Pelos romances, começam quase todas as literaturas; a infância dos povos é 
sempre embalada no berço das ficções, e dos jogos da imaginação; e demais, 
o belo sexo, que desde o começo das sociedades, rigorosamente falando, tem 
dominado o mundo, e dirigido o gosto, uniram-se mais a esta especialidade 
da literatura, por representar em mais vasto quadro, que nenhuma 
composição, os desvarios da vida humana, os sentimentos de nossa alma, os 
queixumes e gemidos de nossos corações; e na verdade o belo sexo, tão 
digno de governar os homens por sua própria fraqueza, e pelos dotes da 
formosura, com que o mimoseou a natureza, tem toda a razão em sentir-se 
atraído por essa espécie ou gênero de literatura, com que nasce a 
humanidade, e com que morre.” (SILVA, 1837). 

 
O crítico via a expansão do gosto pela leitura de romances como algo positivo, 

pois considerava que esse gênero representava como nenhum outro a vida e a alma 
humanas. Assim como alguns entusiastas do romance europeus, Pereira da Silva parecia 
ver na sua leitura uma forma de conhecer-se mais profundamente os seres humanos, sua 
alma e seus sentimentos.  

No mesmo ano em que Pereira da Silva publicava esse artigo, o Padre Lopes 
Gama também se pronunciava sobre o romance. A coincidência mostra-se curiosa 
porque, diferentemente de Pereira da Silva, o religioso mostrou-se um detrator do 
romance, ecoando muitos dos argumentos contrários ao gênero que povoaram o debate 
europeu. As queixas de Lopes Gama quanto ao romance referiram-se à inutilidade de 
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sua leitura, principalmente para as mulheres, à corrupção da língua portuguesa como 
fruto das traduções dos romances europeus e, enfaticamente, à imoralidade que, ao seu 
ver, estava presente nessas obras: 
 

Em que se há de entreter esta santinha a noite inteira? Oh, essa é boa! E para 
que se compuseram as Mil e uma noites, os Mil e um quartos de hora, as 
Adelaides, o Menino da selva, as Joaninhas, e tantas novelas, cuja 
nomenclatura talvez exceda às bibliotecas do Vaticano e do Escorial? Em ler 
esses bons mestres de moral, na aquisição dessas idéias eróticas entretém-se 
a menina (muito proveitosamente) até meia-noite, hora da ceia, e daí para a 
cama. Em que se ocupa esta senhora toda a sua vida? Em nada. Pois não 
sabe coser, nem bordar, nem remendar? Nada disto: nunca tais grosserias lhe 
ensinaram. (GAMA, 1837). 

 
O tom irônico denunciava a futilidade das mulheres que, ao ver do autor, não 

aprendiam tarefas necessárias e possivelmente cabíveis ao seu sexo, as quais lhes 
tornariam aptas para cuidar da casa, pois as julgavam “grosserias”. Tal quadro seria 
agravado pelo passatempo que as agradava: a leitura das “novelas”, das quais elas 
absorviam somente “idéias eróticas”. É notável, no trecho, a colocação do autor 
referente à abundância de romances: a seu ver, os títulos excediam à biblioteca do 
Vaticano e do Escorial, o que indica a presença marcante de romances no país na década 
de 1830.  

A crença de que um bom romance era aquele que trazia lições de moral para os 
leitores, recorrente nos textos brasileiros que se pronunciaram sobre os romances 
estrangeiros, fez escola também nas críticas que se propuseram a analisar as produções 
nacionais. Esse aspecto pode ser flagrado na primeira crítica de romance brasileiro 
localizada: o texto que Dutra e Mello escreveu por ocasião da publicação de A 
Moreninha, de Macedo, publicado na Minerva Brasiliense em 1844, mesmo ano em que 
veio a lume a mencionada obra.  

Primeiramente, o autor assinalou o grande aumento da publicação de romance, 
demonstrando não olhar com bons olhos a maior parte das produções, que seriam 
significativas em termos de quantidade mas destituídas de qualidade. A essa abundância 
de produções, corresponderia uma leitura extensiva das obras que Dutra e Mello não 
aprovava, pois insinuou que as pessoas “devoravam” os livros ao invés de apreciá-los e 
depois os esqueciam, não tirando qualquer proveito da leitura além da mera distração. 
Por isso, reconheceu que o público era o grande incentivador da produção do gênero e 
acusou-o de haver retirado o romance do “berço horaciano”. Essa acusação se deveu ao 
fato de que, a seu ver, o apelo do público para que se publicassem sempre mais 
romances levou os escritores a esquecerem de que deveriam agradar e também instruir 
os leitores: 

 
[O romance] esqueceo-se de que devia fazer a educação do povo, ou pelo 
menos de que podia aproveitar o seu prestigio para isso. Penetrando na 
cabana humilde, na recamara sumptuosa, no leito da indigencia, no aposento 
do fausto, perdeu de vista o fanal que devia guial-o; deslembrou-se de levar a 
toda a parte a imagem da virtude, a consolação mitigadora, a esperança e o 
horror do vicio. (DUTRA E MELLO, 1844). 
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O autor queixou-se da falta de instruções moralizantes nas narrativas, alegando 
que o romance, devido ao fato de alcançar um público muito vasto, deveria empenhar-se 
em educá- lo. Apesar dessas considerações, o crítico reconheceu que havia algumas 
produções que correspondiam à sua expectativa quanto ao gênero: os romances 
históricos, muitos dos quais eram “primores”, como os de Walter Scott. Por isso, ao 
comentar a produção de romances no Brasil, sugeriu que os escritores se dedicassem a 
esse tipo de narrativa.  

Em 1855, outro romance de Macedo foi apreciado pela crítica brasileira: 
Vicentina, que foi abordado anonimamente no terceiro tomo de O Guanabara. Assim 
como Dutra e Mello, o crítico expôs suas opiniões sobre o gênero antes de abordar o 
texto de Macedo: 
 

O romance é d’origem moderna; veio substituir as novellas e as historias, 
que tanto deleitavam a nossos paes. É uma leitura agradavel, e diriamos 
quasi um alimento de facil digestão proporcionado a estomagos fracos. Por 
seu intermedio póde-se moralisar e instruir o povo fazendo-lhe chegar a 
conhecimento de algumas verdades metaphysicas, que aliás escapariam á sua 
comprehensão. Si o theatro foi justamente chamado a escola dos costumes, o 
romance é a moral em acção: o romancista tem ainda mais poder do que o 
dramaturgo; este só falla a alguns centenares de pessoas, cujas posses e 
occupações lhes permittem de freqüentar os espectaculos, e aquelle dirige-se 
á numerosa classe dos que sabem lêr. (O Guanabara, 1855, p. 17). 

 
O texto trazia um pequeno elogio do romance, apresentando-o como sendo “a 

moral em ação”, um instrumento eficiente para instruir o povo e aproximá-lo de 
“verdades metafísicas”, tornando-as acessíveis a um público que não possuía uma 
instrução muito refinada. Há um tom de rebaixamento do gênero nas palavras “alimento 
de fácil digestão proporcionado a estômagos fracos”, mas essa parece ser a 
peculiaridade que permitia que o romance atingisse toda a “numerosa classe dos que 
sabem ler”. O autor alertou, porém, para o fato de que nem todos os romances possuíam 
conteúdo moral e instrutivo e enfatizou a gravidade do erro de escritores que 
“santifica[vam] o vício” em seus textos e, com isso, transmitiam “idéas funestas” às 
pessoas simples que liam romances com o objetivo de “instruir-se deleitando-se”.  

Os exemplos apresentados permitem perceber que a análise do caráter moralizante 
das narrativas foi uma preocupação flagrante nas críticas de romances brasileiros 
publicadas até meados do século XIX e parece ter sido um dos mais importantes 
critérios de avaliação do período. Além disso, alguns críticos pareciam acreditar que 
cabia aos romancistas cumprir o preceito horaciano de deleitar e instruir seus leitores.  

Os críticos oitocentistas que abordaram romances de Teixeira e Sousa também 
utilizaram o critério da moral para apreciá- los. Como exemplo, podemos mencionar o 
texto “Reparos sobre um romance”, publicado em O Guanabara em 1855, em que se 
analisou o romance A Providência, publicado no ano anterior. O crítico, que não se 
identificou, abordou vários aspectos do romance, mas centrou-se na questão moral e 
afirmou que “O Snr. Teixeira e Sousa é sempre sublime quando stigmatisa um vicio” (O 
Guanabara, 1855, p. 154), destacando que a moralização era uma qualidade presente 
em todas as produções do autor.  

Em relação a O Filho do Pescador, localizamos dois textos oitocentistas que o 
abordaram. O primeiro, datado de 1844, trata-se de um comentário sobre o autor que 
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Santiago Nunes Ribeiro divulgou na Minerva Brasiliense por ocasião da publicação de 
fragmentos do poema Três Dias de um Noivado, ainda inédito naquele momento. 
Quando abordou a produção do escritor, o crítico fez o seguinte comentário sobre O 
Filho do Pescador: 

 
O terceiro volume, emfim, he o romance intitulado O Filho do Pescador. 
Nesta obra quis o Snr. Teixeira mostrar que a novella póde ser hum genero 
mui moral, e que por conseguinte da leitura dos livros desta ordem, 
compostos segundo iguaes principios, não póde resultar o mal que vem 
desses mil romances immoraes e corruptores que pullulão na America e na 
Europa. (RIBEIRO, 1844). 

 
No momento em que esse artigo foi impresso, Teixeira e Sousa só havia publicado 

seu primeiro romance, o qual foi aprovado por Nunes Ribeiro, que exaltou a moralidade 
do texto, parecendo ver nisso sua característica mais importante.  

O segundo texto que aborda O Filho do Pescador é de autoria de Ferdinand Wolf, 
que, em O Brasil Literário, obra escrita em 1863 e publicada em 1864, analisou a 
produção de Teixeira e Sousa, observando que ele, assim como Joaquim Manuel de 
Macedo, “encontrou no romance um gênero que melhor convém ao seu gênio.” A 
abordagem de seus atributos como romancista também foi feita mediante a comparação 
com o autor de A Moreninha:  

 
A força de Teixeira e Souza (sic) reside principalmente na invenção de 
intrigas complicadas, de imbroglios interessantes, de soluções 
surpreendentes, assim como na verdade de suas descrições, suas tendencias 
morais e suas vistas serias. Ultrapassa ainda Macedo por seu amor do 
misterioso, e cremos que ele seja mais original e nacional do que ele. Mas é-
lhe inferior na descrição dos caracteres, na vivacidade do dialogo e do 
espirito. Ele não sabe como Macedo fazer alternar agradavelmente o comico 
e o humoristico com o sentimental e sério; a ironia e os bons ditos deste 
romancista lhe são desconhecidos. (WOLF, 1955, p. 348-349). 

 
Note-se que, apesar de ressaltar que Teixeira e Sousa perdia para Macedo na 

descrição dos caracteres, Wolf acreditava que aquele era superior a este no que se 
referia à originalidade e ao nacionalismo8. Além disso, louvou sua capacidade de 
“invenção”, a “verdade de suas descrições”, suas “tendências morais” e suas “vistas 
sérias”. Quando abordou O Filho do Pescador, o crítico fez a seguinte apreciação:  

 
Seu primeiro ensaio no genero é provavelmente seu “O filho do Pescador. 
Romance Brasileiro”. O autor diz no prefacio querer escrever não apenas um 
livro interessante, mas tambem [moralizante, pois declara:] Escrevo para 
agradar-vos; junto aos meus escritos o quanto posso de moral. Mas a 
personagem principal, a esposa do pescador, é uma criminosa tão ignobil, 
que inspira mais nojo que interesse. Seu arrependimento tardio, e nada 
menos que espontaneo, a pena relativamente branda (reclusão num 
convento) que lhe é infligida por crimes como o adulterio, o incendio, 
tentativas de assassinato, na pessoa do esposo, não são de natureza a 
satisfazer o sentimento moral. (WOLF, 1955, p. 349-350). 
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É notável que, assim como Nunes Ribeiro, Wolf analisou o romance de Teixeira e 

Sousa à luz da abordagem de seu conteúdo moral. Diferentemente do primeiro, este 
crítico acreditou que o romance não cumpria tão bem o propósito moralizante declarado 
pelo autor no prefácio. Apesar de as opiniões sobre a moralização do romance serem 
diversas, o fato de ambos os críticos se deterem sobre esse aspecto indica a força desse 
critério na avaliação dos romances do autor. 

Tendo em vista essas questões, podemos dizer que Teixeira e Sousa estava alerta 
às discussões sobre o romance no momento em que escrevia seus textos e, por isso, 
empenhou-se em fazer de O Filho do Pescador uma narrativa com forte teor 
moralizante, o qual foi percebido e valorizado pelos críticos que abordaram o texto. 
Levando em conta os dados referentes à recepção e circulação desse romance, podemos 
dizer que ele foi feliz na realização de seu intuito, correspondendo ao gosto do público e 
a um dos principais elementos de avaliação da crítica, o que possibilitou que o romance 
tivesse um número de edições relativamente alto para o período9.  
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NOTAS:  
                                                 
1 Dentre as obras que assim o consideram, podemos mencionar, entre outras, as 
Histórias Literárias de Silvio Romero, José Veríssimo, Ronald Carvalho e Antonio 
Candido.  
2 Foi mantida a grafia original de todos os textos oitocentistas citados neste trabalho. 
3 No Dezesseis de Julho localizamos um artigo que se aproxima do texto de F. T. Leitão 
no sentido de mencionar Teixeira e Sousa, Macedo e Alencar como “romancistas da 
primeira plana”. Cf. Dezesseis de Julho – órgão conservador. Rio de Janeiro, 6 de maio 
de 1870. Seção Revista Bibliographica. 
4 Cf.: BLAKE (1883) e SILVA (1858-1923). 
5 Justiniano José da Rocha foi redator de O Brasil entre 1840 e 1850. No primeiro 
número de 1851, datado de 7 de janeiro, ele informou que deixava a redação do jornal, a 
qual foi assumida por Luiz Antônio Navarro de Andrade. O periódico parecia 
preocupar-se com questões literárias, pois veiculava comentários sobre apresentações 
teatrais, publicava ficção no “Folhetim” e, algumas vezes, na seção “Variedades” e 
divulgava pensamentos e máximas, os quais não possuíam um lugar fixo no jornal. 
6 Não nos parece possível determinar a data exata em que o primeiro romance chegou 
ao Brasil, mas podemos, seguramente, afirmar que o gênero já era apreciado pelos 
habitantes da América Portuguesa desde meados do século XVIII, mais precisamente 
desde de 1769. Essa afirmação se sustenta com base nos dados apresentados pela 
pesquisa empreendida por Márcia Abreu, que analisou os pedidos de autorização de 
envio de livros para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, no período 
que vai de 1769 a 1826, e verificou a presença constante de romances. Cf. ABREU, 
2003, pp. 89-137. 
7 A respeito das polêmicas em torno do romance na Europa, conferir: ABREU (2003) e 
VASCONCELOS (2000). 
8 As abordagens do nacionalismo e da originalidade dos romances também foram 
critérios fundamentais para a crítica da época. 
9 Essas questões serão abordadas mais detidamente em minha Tese de Doutorado, que 
conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). 


