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RESUMO 
 
 
A imprensa foi, ao longo do século XIX, o "locus" privilegiado de circulação dos 

discursos críticos sobre o romance. Em suas páginas, a elite letrada brasileira procurou não 
apenas divulgar os exemplares nacionais do gênero, como também estabelecer-lhe as 
finalidades e o público leitor. Tendo isto em vista, a presente comunicação tem por objetivo 
apresentar alguns dos discursos críticos sobre o romance no período compreendido entre 
1840-1900, enfatizando a relação entre a definição do público leitor e o enobrecimento do 
gênero.  

 
 
 
A imprensa periódica foi, ao longo do século XIX, não apenas o veículo privilegiado 

de publicação de romances estrangeiros e nacionais, como também o espaço por excelência 
da reflexão crítica sobre o gênero. Espécie de laboratório, foi nela que se elaboraram as 
inúmeras formas de pensar e analisar o romance nos diversos momentos de construção dos 
discursos sobre a literatura nacional. A recepção crítica do gênero, praticamente toda ela 
construída na mais efêmera das formas editoriais permitiu, no entanto, que ele adquirisse o 
prestígio necessário a sua entrada para a História da Literatura Brasileira.  

De gênero menor, com finalidades moralizantes, o romance assistiu na imprensa à sua 
elevação à categoria de obra arte, sendo considerado em determinado momento, o gênero 
por excelência no que diz respeito à capacidade de exprimir a nacionalidade da literatura 
brasileira.  

Nesse processo, a discussão sobre o fazer literário do escritor e sobre o público leitor 
do romance teve  um papel fundamental.  

Até pelo menos meados do século XIX, a crítica literária nacional que se debruçou 
sobre o romance atribuiu-lhe um destino popular e uma função instrutiva e moralizadora. 
Em comparação aos demais gêneros1, cuja feitura estava secularmente prescrita e a 
dignidade garantida pela tradição dos manuais de poética e retórica, o romance nada disso 
possuía, o que criava a necessidade de justificar sua existência, uma vez que desde muito 
cedo ganhara prestígio junto ao público leitor.  

Desde pelo menos a década de 30, afirmou-se que ele se destinava ao “povo”, fosse 
qual fosse o conteúdo que se pudesse emprestar a essa palavra, pois pouca preocupação 
tiveram os homens de letras em precisar-lhe o sentido. Elaborada contrastivamente, essa 
concepção servia para distinguir a leitura “selvagem” e “desregrada”2 do romance à leitura 
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dos gêneros consagrados, cujo sentido deveria ser apreendido por meio de uma série de 
operações compartilhadas apenas por um público restrito.3 Para entrar em contato com estes 
últimos era necessário conhecer as artes retóricas e poéticas e os tratados sobre as figuras 
de linguagem, bem como os livros dedicados a métodos de estudo, responsáveis por 
oferecer informações sobre a língua e a cultura daquelas que eram consideradas as 
principais literaturas, quais sejam, a latina, grega e francesa.4 Só então podia-se realmente 
"ler" os textos.  

No caso do romance, não se acreditava, em hipótese alguma, que ele exigisse 
qualquer operação prévia à leitura da qual dependesse sua compreensão. Ao contrário do 
que se pensava a respeito dos gêneros lírico, épico e dramático, ler um romance significava 
divertir-se - finalidade de leitura condenada pela crítica erudita - e, na melhor das hipóteses 
- a desejada por grande parcela da crítica - instruir-se e encontrar modelos de conduta 
edificantes:  

 
O romance é d’origem moderna; veio substituir as novellas e as histórias, 

que tanto deleitavam nosso paes. É uma leitura agradável, e diríamos quase 
um alimento de fácil digestão proporcionado a estômagos fracos. Por seu 
intermédio pode-se moralizar e  instruir o povo fazendo-lhe chegar ao 
conhecimento de algumas verdades metaphysicas, que aliás escapariam a sua 
compreensão. (SOUSA E SILVA, 1855, p.17)  

 
Em última análise, a aceitação do gênero pela crítica não se dava em virtude de 

quaisquer qualidades literárias que pudesse apresentar, mas tão somente por sua finalidade 
instrutiva e moralizadora, capaz de justificar-lhe (ou condenar-lhe) a existência junto a um 
público considerado indolente ou mesmo incompetente para entender literatura séria. 
Carregada de um sentido pejorativo, a concepção segundo a qual o romance tinha um 
destino “popular” servia ao desprestígio do próprio gênero através da definição de seu 
público, em relação ao qual as elites letradas pretendiam se diferenciar.  

Apesar de a matriz moralizadora e o destino popular demorar a se arrefecer, estando 
presente em boa parte do discurso crítico até a década de 70, a partir desse momento a 
crítica passa, paulatinamente, a atribuir novas finalidades e um novo público leitor ao 
romance.   

Essa transformação se dá  justamente quando tanto a imprensa quanto o mercado de 
livros ganham um ritmo de funcionamento mais intenso para atender à entrada de novos 
leitores no cenário cultural, sobretudo no Rio de Janeiro.5 Concomitantemente ao aumento 
quantitativo do público leitor dá-se a expansão do universo dos escritores, que cada vez 
mais se torna heterogêneo, deixando de restringir-se a um grupo seleto que costumava 
reconhecer-se a si mesmo em virtude dos “nobres” ideais que propagavam, como, por 
exemplo, o enaltecimento da nação por meio da literatura.  

Para parcelas da crítica de então, produzia-se um verdadeiro cisma no meio literário, 
em que se opunham o escritor desinteressado, preocupado tão somente com o caráter 
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artístico de sua produção literária e os ganhos simbólicos que dela poderiam advir, e o 
escritor cujo interesse residiria apenas na busca de ganhos pecuniários e de visibilidade:  

 
Não falemos, por Deus, na praga tremenda de poetas e borradores, que nos 

ameaçam quase cotidianamente, como um verdadeiro castigo do céu: ingênuos 
até o lirismo pulha e serôdio, eles surgem aos magotes e desaparecem com a 
mesma facilidade, sem deixar o mais leve traço de sua passagem vertiginosa. 

Falemos, sim, dos que  entram no maravilhoso templo da Arte com o 
respeito e a convicção de sacerdotes impolutos. Diminutíssimo é o número 
destes. Magra estatística onde se reflete, tal como é, a nossa índole – meio 
cabocla, meio ariana – preguiçosa e mórbida. (CAMINHA,1894,p.18)  

 
Não se lamentava mais, como ocorrera décadas antes, a falta de escritores, pelo 

contrário, aos olhos da crítica estes abundavam, sendo preciso, por essa razão, elaborar 
critérios capazes de estabelecer distinções em meio à heterogeneidade que se acreditava ter 
se firmado no meio literário nacional. Era necessário definir quem seria digno de entrar no 
maravilhoso templo da arte e quem não seria. Foi em virtude dessa necessidade que se 
elaborou a crença no trabalho árduo e meditado e na originalidade do autor. Para a crítica, 
pertenciam ao ilustre mundo da arte os escritores que consumiam seu tempo elaborando-as 
demoradamente:  

 
O romancista, por exemplo, o romancista de talento que não escreve 

consultando o gosto pulha da burguesia, tem necessidade absoluta de um ano 
inteiro para fazer sua obra, com especialidade aqui no Brasil, onde a literatura 
está longe de ser uma profissão; e ele, que além de romancista e empregado 
público, dispõe de um tempo relativamente escasso. Observa, estuda, medita, 
consome, enfim, toda a sua atividade intelectual, toda a sua paixão de artista 
num labor quase incessante, renunciando a prazeres, esquecendo interesses 
pessoais, fechado como um asceta em seu tugúrio, no seu gabinete de trabalho 
– é um incansável, muita vez um alucinado, que vai, com seu nome, honrar as 
tradições da pátria.[...](CAMINHA, 1894, p.120-121)    

 
A contrapartida desse homem de letras era, conforme se acreditava, aquele cujo ritmo 

de trabalho era ditado pela demanda do mercado, não sem razão associado à imprensa e à 
atividade jornalística:  

 
No último numero da Revista Brasileira, o malsinado romance do sr. 

Valentim Magalhães Flor do Sangue levou formidável e bem justa escovadela. 
O crítico sr. José Veríssimo, com razão salienta uma das principaes causas do 
absoluto insucesso deste livro nas boas rodas – a sorpreza (sic), na realidade 
bastante desagradável e geral, de vê-lo assignado por um nome feito nas letras 
e do qual era confiadamente de esperar-se coisa muitíssimo superior, em sua 
estréia de romancista. [...]Um dos grandes perigos apontados pelo sr. 
Veríssimo, e do qual tem de cautalosamente fugir o auctor da Flôr do sangue , 
é exactamente não querer dar já cumprimento a esse dentro em breve. Não se 
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impaciente elle; medite bem no que vae emprehender; deixe-se de damnosas 
precipitações; não queira encher tiras de papel com a sofreguidão de quem 
precisa dar conta de uma tarefa jornalistica, e considere de optimo conselho 
tudo quanto expendeu o seu critico nesse artigo, que tão apropriadamente traz 
a denominação de literatura apressada. 

 Muito diferente a noticia, a novella, o conto destinados aos leitores de uma 
folha diaria, impacientes quasi sempre por atiral-a de lado, mui diverso das 
paginas que têem de ser analysadas no silencio do gabinete e pausadamente, 
por quem lê um livro, e insensivelmente se constitue exigente analista.  

Alli o olhar vae pela rama a correr célere, fugitivo, querendo como que tudo 
abranger de uma só jacto, aqui, pelo contrário, caminha vagarosamente, 
detem-se examina, aprofunda e nota as menores incoherencias, falhas e 
dessazos, preparando elementos de definitivo juízo, caso logo não se imponha o 
veredictum contrário, hypothese em que a obra, tão de prompto condemnada, é 
jogada a um canto com a maior sem cerimonia. (TAUNAY,1921, p. 129-130) 

 
A elaboração das distinções entre autores e obras se fazia, portanto, a partir da 

discussão sobre o tempo gasto no fazer literário – lento ou apressado –, e sobre o interesse 
ou não em satisfazer as expectativas do mercado. Originais eram chamados aqueles cujo 
móvel de sua produção literária supostamente não obedecia às demandas do público leitor 
mais amplo, freqüentemente associado aos rodapés dos jornais e a publicações de pouco 
prestígio como os almanaques.  

 
Depois da brilhante estréia d’O Mulato(1881-1882), o autor andou a 

satisfazer a avidez dos leitores de rodapé, escrevendo as Memórias de um 
Condenado e Os Mistérios da Tijuca, vazando-os, embora com muitas 
restrições, nos moldes de X. Montépin e de Ponson du Terrail. Durante esse 
período, perguntei-lhe, por mais de uma vez, se lhe aprazia essa fera 
chamada – público – atirando-lhe pedaços de carne crua e ensangüentada, 
como costumam fazer os domadores, para mostrar mais realçadas as suas 
qualidades dominadoras. A resposta a estas e outras injunções foi o 
aparecimento de “Casa de Pensão”. (ARARIPE JUNIOR, 1888, p.83)  

 
Apesar de a referência ao caráter artístico de determinados romances estar presente 

nas análises que se faziam antes mesmo dessas décadas, a partir desse momento, ao referir-
se à palavra “obra de arte”, a crítica está pensando na “originalidade”, atributo dos 
escritores que, supostamente, não se dedicavam a escrever e agradar ao público alargado.  

Essa discussão sobre o afastamento ou não em relação ao gosto do leitor comum foi 
de suma importância para o enobrecimento do romance, uma vez que até então não se 
acreditava que ele pudesse se destinar a um grupo seleto de homens de letras. Por muito 
tempo considerou-se um bom romance aquele capaz de propiciar momentos de diversão, 
garantidos por uma leitura fluente que não apresentava nenhum grau de dificuldade para ser 
levada a cabo pelo leitor comum.  

Ao deixar de ser única e exclusivamente destinado ao povo, cujas preferências eram 
em geral associadas à certa prosa de ficção romântica, sobretudo a baseada nos modelos 
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literários estrangeiros como Paul de Kock, Montepin, Ponson du Terrail, etc, o romance 
ganhava ares de obra de arte, na medida em que passava a ser concebido como um gênero 
digno de agradar a paladares mais refinados.  
 
NOTAS 
 
1 Estamos nos referindo aos gêneros prescritos pela Poética de Aristóteles, quais sejam, o 
Épico, o Lírico e o Drama.  
 
2 Os termos “selvagem” e “desregrada” se referem justamente à ausência de regras 
orientadoras das práticas de leitura de romances e ao fato de, por essa razão, o gênero 
escapar às instâncias de controle da leitura. A esse respeito conferir Reinhard 
WITTMANN. "Existe uma revolução da Leitura no final do século XVIII?" IN: Guglielmo 
CAVALLO e Roger CHARTIER. (1999)  
 
3 A esse respeito conferir Márcia Azevedo de ABREU. Os Caminhos dos livros. (2003)  
 
4 A esse respeito conferir Márcia Azevedo de ABREU. “A leitura das Belas Letras.” IN: Os 
Caminhos dos livros. (2003)  
 
5 Esse fenômeno, de falar a públicos mais amplos, apenas ocorreria intensamente com o 
livro nas duas últimas décadas do século. Conferir: Alessandra EL FAR. Páginas de 
sensação: literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924). (2004). 
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