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Dentre as notícias publicadas nas páginas dos periódicos mato-grossenses da 
segunda metade do século XIX, muitas delas são relativas a livros. Elas podem ser 
encontradas em qualquer sessão do jornal, oscilando, às vezes, entre uma respeitável 
página literária e uma pouco conceituada página policial. Esta, transcrita, a seguir, foi 
extraída de uma página policial do A Província de Mato Grosso, jornal cuiabano, de 23 
de setembro de 1888:  
 

Na noite do dia 20, foi a Sra. D. Leopoldina Serra vítima de um larápio (...) que 
penetrou-lhe na casa e levou-lhe diversas jóias e outros objetos. Os principais objetos 
roubados (...) são: 2 pares de brincos de ouro com brilhantes, 1 com pérola, uma 
salva de prata pequena, 1 medalha e 1 águia de ouro, 1 figa, dito, 3 colherinhas de 
prata, 2 livros (Manual do examinador de português e Geografia de Lacerda). (...) O 
larápio há de procurar vender os objetos, reduzi-los a dinheiro, e para isso é provável 
que procure os receptadores dos furtos e roubos, que os há infelizmente entre vós, 
esses indivíduos que fazem fortuna sem saber quando nem como, graças a habitual 
frouxidão da polícia.  

(A Província de Mato Grosso – Cuiabá, 23/09/1888).  
 

Roubos semelhantes a este não possuem nada de original, uma vez que registros 
desta natureza podem ser encontrados em grande quantidade em páginas de jornal tanto 
daquela época quanto da atual. No entanto, este pode ser considerado inusitado na 
medida em que se verifica na relação dos valiosos objetos roubados a inclusão de livros. 
É de se estranhar que o larápio, em meio a ouro, brilhante, pérola, prata, tenha voltado 
sua atenção para dois livros provavelmente didáticos, obras geralmente simples e baratas. 
O roubo dos livros teria uma explicação plausível se, ao contrário, os livros fossem 
luxuosos, de grande valor material, pois, assim, eles poderiam ser vendidos pelo ladrão a 
abastados cidadãos cuiabanos para, ao menos, servir-lhes de adorno nas estantes de suas 
casas. Como eram livros baratos, difíceis de serem vendidos, - ninguém correria o risco 
de ser considerado receptador por tão pouco - , pode-se imaginar que o larápio fosse um 
cidadão interessado em adquirir conhecimentos em Português e Geografia e os tenha, 
portanto, roubado para seu próprio benefício. Caso a intenção fosse esta, este arremedo 
de conde Libri1, só deveria ser condenado pelo roubo das jóias, pois, de acordo com “um 
mexeriqueiro do século XVII, Tallemant dês Réaux, roubar livros não é crime, exceto se 
os livros forem vendidos2”. Na verdade, o que menos importa aqui é saber a real intenção 
do ladrão, uma vez que esta notícia foi trazida à tona apenas com o objetivo de ilustrar as 
constantes e inusitadas abordagens sofridas pelos livros em quaisquer partes dos jornais. 
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Se alusões aos livros em geral encontravam-se espalhadas nas diversas páginas dos 
periódicos, o mesmo não ocorria com os romances ou textos em prosa de ficção. 
Referências a eles podiam ser vistas em locais especiais como nos anúncios, em notas 
contendo simples informação sobre lançamentos, às vezes com pequenos comentários 
críticos, nos catálogos mandados publicar pelas livrarias ou até eles mesmos em forma de 
folhetins publicados nos rodapés ou como parte integrante do corpo das páginas dos 
jornais. 

Dentre os anúncios, os chamados reclames, dois deles merecem destaque. Ambos 
foram publicados em jornais de Corumbá, importante cidade portuária do interior da 
província de Mato Grosso. O primeiro, d’O Iniciador, divulga, no mesmo ano de seu 
lançamento na França, a tradução feita pela “hábil e bem conhecida pena” de Basílio de 
Brito da obra Nana, do “eminente escritor realista” francês Emile Zola. O livro, 
conforme a propaganda, era considerado uma novidade literária de “tão grande sucesso 
que além de sair em folhetins de mais de 1000.000 exemplares cada um, já se achava, em 
Paris, na 47ª edição”. E, no Brasil, “5.000 exemplares desta tradução, em português, 
serão dentro em pouco expostos à venda pelo módico preço de 3$000; remetido pelo 
correio – registrado 3$500” (O Iniciador  - Corumbá, 09/07/1880). O anúncio era 
patrocinado pela famosa Casa Editora dos Srs. Felix Ferreira, do Rio de Janeiro que, 
como forma de incrementar as vendas, também costumava presentear os jornalistas com 
alguns livros publicados pela sua editora, “fomos obsequiados com um exemplar deste 
romance [Nana] do conhecido escritor francês adepto da escola realista, cuja leitura 
recomendamos aos apreciadores das produções deste gênero” (O Iniciador – Corumbá, 
26/08/1880).  

O segundo anúncio, ocupando quase uma página inteira do A Federação, é de um 
estabelecimento comercial, que vendia inclusive livros, chamado “Bella Madrugada”. 
Nele, “o respeitável público” é convidado a “ter a gentileza de visitar” a loja e verificar 
“o grande sortimento recebido pelo paquete “Rápido”. Seu proprietário, João Antônio 
Esteves, também participa aos leitores a “liquidação a sua monumental Biblioteca 
composta de inúmeras obras de autores nacionais e estrangeiros”, com “preços sem 
competência”. Além da liquidação do acervo, provavelmente composta por livros não tão 
atualizados, há, no mesmo anúncio, destaque especial para a divulgação do recém 
editado livro “Chico Bumba  - grande sucesso deste ano no Rio de Janeiro do 
escandaloso romance de Brito Mendes – Vende-se por 3$000” (A Federação – Corumbá, 
23/01/1898). Este “escandaloso” romance, cujo subtítulo é “episódios da vida boêmia 
fluminense”, foi publicado pela primeira vez pela editora Livr. Cruz Coutinho3, no Rio 
de Janeiro, em 1897. No primeiro mês do ano seguinte, portanto praticamente ao mesmo 
tempo, Chico Bumba, um dos mais recentes lançamentos do mercado editorial carioca já 
se encontrava à venda na loja “Bella Madrugada”, em Corumbá – interior de Mato 
Grosso.  

Assim como estes romances divulgados nos anúncios, os mencionados em notas 
redigidas pelos jornalistas também apontam para a simultaneidade existente entre o 
aparecimento de obras literárias no Rio e a chegada da notícia em Cuiabá, ou seja, os 
leitores mato-grossenses tomavam ciência dos últimos lançamentos dos romances 
praticamente ao mesmo tempo em que os leitores cariocas. Exemplos emblemáticos 
podem ser encontrados em pelo menos dois jornais: n’O Liberal  e n’O Republicano. O 
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primeiro, em coluna intitulada “Bibliografia”, informa o surgimento dos seguintes 
romances: Senhora e Ubirajara de Alencar, Escrava Isaura de B. Guimarães, Ouro 
sobre azul de V. de Taunay e Jacinta, a Marabá de Araripe Júnior (O Liberal – Cuiabá, 
10/07/1875). Em consulta a qualquer manual de literatura pode-se verificar que as datas 
de publicação dos mencionados romances foram: Senhora - 1874 e Ubirajara – 1875; 
Escrava Isaura – 1875; Ouro sobre azul – 1878 e Jacinta, a Marabá – 1875. Portanto, 
dos cinco romances anunciados, um deles havia sido publicado em 1874, isto é, um ano 
antes de ser anunciado, três, no mesmo ano e, um deles, o de Taunay, só seria editado 
três anos depois da divulgação desta nota. A explicação para a discrepância de três anos 
existente entre uma data e outra pode estar no fato de que alguns romances eram 
publicados inicialmente em forma de folhetins e só posteriormente, dependendo às vezes 
do sucesso obtido, é que eram transformados em livros e publicados pelas editoras. 
Idêntica observação se pode fazer em relação à nota publicada n’ O Republicano de 
1896, sobre o lançamento de algumas obras de Coelho Netto como Miragem – 1895; 
Inverno em flor – 1897; O paraíso – 1898. De posse de todas essas informações retiradas 
dos anúncios e das notas publicadas nos periódicos, pode-se inferir que Mato Grosso do 
final do século XIX, inclusive o interior, acompanhava passa a passo os últimos 
lançamentos de romances nacionais e estrangeiros do Rio de Janeiro e da Europa, caso 
do Nana, de E. Zola.  

Como já foi anunciado anteriormente, nos periódicos também se encontram os 
romances propriamente ditos ou textos “literários” em prosa. A prosa de ficção dividia 
seu espaço com a prosa de não ficção, com as crônicas. Segundo Nadaf4, autora de 
Rodapé das miscelâneas, O sentinela Felício e O Mironi foram os primeiros colaborares 
deste gênero a freqüentarem as páginas dos jornais de Mato Grosso, a partir de 1860. 

Assim como as crônicas, os textos de ficção em prosa5 também gozavam de grande 
prestígio junto ao público leitor e apareciam em alguns jornais, principalmente naqueles 
que se diziam literários, em praticamente todos os exemplares. Encontram-se neles 
grande diversidade de obras e autores, ainda que alguns deles não possam ser 
identificados, pois, como se sabe, era hábito dos escritores daquela época se valerem de 
pseudônimos, como também publicarem suas narrativas sem assinaturas, as chamadas 
obras anônimas. Nos textos assinados, pode-se verificar a presença de autores regionais, 
nacionais e estrangeiros traduzidos. 

Sem a pretensão de esgotar o rol dos autores regionais que costumavam publicar 
suas obras nos periódicos, pode-se citar os seguintes: Mericano, pseudônimo de Antônio 
Gonçalves de Carvalho com o texto “A idade da lama – conto estrambótico – fantástico – 
verdadeiro” (O Liberal, Cuiabá, 25/03/1874); Amâncio Pulchério com “Fastos de Mato 
Grosso” (A Opinião – Corumbá, 21/01/1879); Longue com “Diálogo entre professores – 
na ocasião da solenidade de abertura do Liceu Cuiabano” (Eco de Cuiabá – Cuiabá, 
06/03/1884); Cenopordep, o autor usava como pseudônimo seu próprio nome escrito ao 
contrário, Pedro Ponce, com “Meio sonho, meio realidade” (O Mato Grosso – Cuiabá, 
22/06/1890); Luiz Diniz com “Mulher maldita” (O Mato Grosso – Cuiabá, 23/02/1890).  

Dentre os textos de ficção em prosa, assinados por autores mato-grossenses, “Anjo 
da bonança” parece ser dos melhores, ainda que a coleção do jornal na qual ele foi 
publicado encontra-se incompleta, inviabilizando-se, desta maneira, uma melhor 
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avaliação dessa obra. Ainda assim, pode-se ler, por ocasião de seu lançamento, a seguinte 
nota:  

 
Começamos hoje a publicar um romancete – O Anjo da bonança. Foi escrito 
especialmente para A Opinião e é consagrado à filha do autor, o Sr. A. Correia, cuja 
inteligência é reconhecida. Agradecemos cordialmente ao ilustre amigo a prova que 
nos deu de sua amizade, brindando-nos com um folhetim, que recomendamos aos 
leitores quer pelo estilo, como pelo assunto” (A Opinião – Corumbá, 26/12/1878). 

 
Tanto a denominação de romancete, dada pelo jornalista, quanto a de “romance” 

dada pelo autor no pequeno prefácio que antecede “Anjo da bonança” permitem 
imaginar-se que o texto em questão seja mais “substancial” que os contos, publicados 
com maior frequência. Percebe-se também, pela fala do jornalista, que a relação do jornal 
com o escritor era marcada mais pela camaradagem e amizade que pelo profissionalismo, 
sugerindo, assim, o caráter diletante da literatura daquela época. Ainda na introdução de 
“Anjo da bonança”, Alberto Correia demonstra preocupação em informar o leitor de que 
“isto que aí vai em forma de romance é uma história verdadeira: foi o legado de um 
amigo sincero que me deixou e dando-o à luz da publicidade, não tenho em vista mais 
que render um saudoso tributo à sua memória. Vai tal qual o recebi. Corrigi-lo ou 
modificá-lo fora tirar-lhe a ingênua naturalidade” (A Opinião – Corumbá, 26/12/1878). A 
utilização desta técnica de transferir a outro a responsabilidade da narrativa era um 
recurso muito utilizado pelos escritores daquele tempo. Ela é conveniente para o escritor 
porque pode servir para isentá-lo de qualquer responsabilidade relativa aos elementos 
constitutivos da narrativa, inclusive da veracidade dos fatos.  

Além de escritores locais, os leitores mato-grossenses também podiam ler em seus 
jornais romances publicados em forma de folhetins e escritos por autores de outras 
regiões brasileiras que faziam sucesso, sobretudo, no Rio de Janeiro, então capital do 
país. Dentre esses autores encontram-se os nomes de Macedo, Taunay e Aluísio de 
Azevedo.  

A sátira romanceada de Joaquim Manoel de Macedo, A carteira de meu Tio, foi 
publicada na capital da província de Mato Grosso no ano de 1862, no jornal A imprensa 
de Cuiabá, em forma de folhetim. O mesmo já havia ocorrido no Rio de Janeiro, sete 
anos antes, em 1855, no jornal Marmota Fluminense.  A retomada pelos jornais mato-
grossenses deste tipo de publicação só ocorreria muitos anos depois, no finalzinho do 
século XIX quase XX, com Inocência de Taunay, em 1897-8 e Filomena Borges de 
Aluísio de Azevedo, em 1898-9, ambos no O Republicano. Estas mesmas obras foram 
publicadas no Rio de Janeiro em 1872, no A Nação, e, em 1884, na Gazeta de Notícias, 
respectivamente. Logo, isto indica que há um período longo que distancia as publicações 
destas obras nos jornais cariocas e nos mato-grossenses.  

No entanto, isto não significa dizer que durante este intervalo de tempo os leitores 
mato-grossenses não tiveram acesso a estes e a outros romances, uma vez que além dos 
romances-folhetins publicados nos jornais também havia a possibilidade, entre outras, de 
se comprar romances em lojas semelhantes a “Bella Madrugada” de Corumbá. Em 
Cuiabá havia, por exemplo, a “Casa A. T. Aquino Correa”. Este estabelecimento, por 
volta de 1881-2, costumava fazer propaganda de seu estoque de livros, no A Província de 
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Mato Grosso, enumerando vários títulos disponíveis em seu estoque. A somatória dessas 
propagandas acabou por contribuir para a confecção de um catálogo composto por mais 
de 500 títulos de livros relativos a diversas áreas do conhecimento como literatura, 
medicina, agricultura, direito, religião, didáticos, etc.  

Ainda que neste catálogo não se encontrem os títulos dos romances em questão, 
pode-se saber através dele que os leitores mato-grossenses tinham acesso à aquisição e 
provável leitura de grande quantidade de romances. Dentre aqueles que posteriormente se 
tornariam sucesso literário encontram-se muitos de José de Alencar, Viuvinha e Cinco 
minutos; Ubirajara: lenda Tupi; Til romance em 4 volumes; O sertanejo; O Guarani; O 
Garatuja – crônicas dos tempos coloniais; O ermitão da glória; Iracema – lenda do 
Ceará; As minas de prata  - romance histórico, 3 volumes; Sonhos d’ouro; Tronco do 
Ipê; O gaúcho; A pata da gazela e alguns de Bernardo Guimarães, A escrava Isaura; O 
garimpeiro e O Seminarista. 

Além de romances escritos por autores nacionais, os periódicos de Mato Grosso da 
segunda metade do século XIX também publicavam, em forma de folhetins, romances 
estrangeiros traduzidos. Para Brito Broca6, coube a Garnier o início da publicação das 
traduções no Brasil, em meados do século XIX:  

 
O gênero de livros estrangeiros que em primeiro lugar interessou nossos editores, 
em matéria literária, foi o romance e, principalmente, o romance-folhetim. Não 
havia, então, um jornal que não publicasse um romance em rodapé. Era leitura 
imprescindível para o público. Nessa época, em que ainda não se explorava 
sensacionalismo da reportagem policial, o romance-folhetim oferecia ao leitor a 
emoção quotidiana que ele hoje procura nos crimes e assassinatos. (...) A 
necessidade de proporcionar ao público esse gênero de emoção levava os diretores 
de jornais a fazerem traduzir romances estrangeiros, que depois eram, por vezes, 
editados em volumes. (BROCA, 1991, p. 58) 
 

Essa tendência nacional foi seguida pelos editores dos jornais mato-grossenses que 
também publicaram diversos romances-folhetins traduzidos do francês e do espanhol. 
Entre os romances franceses traduzidos para o português encontra-se A vida de uma atriz, 
original de Th. De Banville saudado da seguinte maneira pelo jornalista de O Mato 
Grosso – “Iniciamos o folhetim do nosso jornal, publicando no seu rodapé, um pequeno 
romance de Theodoro de Banville, intitulado – A vida de uma Comediante” (sic). Na 
seqüência, há extensos comentários sobre a obra de Banville, sobre a literatura francesa 
em geral, sobre seus principais autores, etc. O jornalista encerra o prefácio dizendo que o 
estilo de Banville “é uma coisa realmente admirável; já pela elevação e arrojo dos 
pensamentos das idéias, já pela roupagem colorida, e paramentada de gema e pedrarias 
com que as veste. Para amenizar a retina, a impressão das rútilas cintilações do seu estilo 
admirável, é preciso empregar o mesmo expediente, que Lamartine, já aconselhara aos 
leitores de Paulo de Saint Victor: lê-lo com óculos verdes” (O Mato Grosso – Cuiabá, 
12/03/1893). Alguns meses depois, este mesmo jornal publica outro romance francês, 
Regina, de Alphonse de Lamartine: “Iniciamos hoje a publicação em folhetim do 
romance Regina, uma das jóias do grande lírico francês Alphonse de Lamartine. 
Esperamos que nossos leitores nos agradeçam o mimo” (O Mato Grosso Cuiabá, 
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23/07/1893). No início do ano de 1899, é a vez de O Republicano publicar Tartarin de 
Tarascon, do escritor francês Alphonse Daudet. Antecedendo o texto propriamente dito, 
há uma espécie de página de rosto informando que o romance é parte da “Biblioteca D’O 
Republicano” e de traduções de Pinheiro Chagas. (O Republicano – Cuiabá, 15/01/1899). 
A propósito das traduções de Daudet, Brito Broca6 conta que Lúcio de Mendonça tentou 
vender a tradução de Sapho ao editor Garnier valendo-se de Machado de Assis como 
intermediário. O tradutor não conseguiu seu objetivo. Machado escreve a Lúcio de 
Mendonça dizendo que Garnier havia recusado o pedido alegando ser inconveniente a 
publicação de tal romance para a Gazeta de Notícias por ter Daudet “carregado a mão” 
em alguns lugares. O mesmo, evidentemente, não teria ocorrido com o livro do 
inofensivo caçador Tartarin da cidade francesa de Tarascon e suas fantásticas caçadas aos 
leões da África publicado em jornal de Cuiabá.  

Assim sendo, nos periódicos pesquisados verificou-se a presença de autores 
franceses como Daudet, Lamartine e Banville e a ausência de outros de maior projeção 
naquela época como Eugène Sue (1804 – 1857), Alexandre Dumas (1802 – 1870), 
Ponson du Terrail (1829 – 1871), Xavier de Montepin (1823 – 1902), etc. Pode-se repetir 
aqui a mesma observação feita anteriormente em relação aos romances de autores 
nacionais, ou seja, a ausência de publicações destes autores franceses que posteriormente 
viriam ser consagrados não equivale a dizer que os leitores não tinham acesso aos livros 
deles, uma vez que o jornal não pode ser considerado o único meio de acesso de leitura 
de romances. Os leitores tinham, evidentemente, outras possibilidades. A já mencionada 
“livraria” Casa A. T. Aquino Correa pode servir de exemplo. Ela oferecia aos cuiabanos 
a possibilidade de aquisição de livros de alguns destes como de outros autores franceses 
como Honoré de Balzac, Theophile Gautier, Chateaubriand, Xavier de Montepin além de 
muitos títulos de Victor Hugo e Alexandre Dumas pai e filho, todos pertencentes aos 
catálogo da livraria e publicado no jornal A Província de Mato Grosso.  

Alguns anos antes da publicação dos romances franceses, portanto, no final de 
década de 70 e início da de 80, o jornal A Província de Mato Grosso publicou uma série 
de quatro romances-folhetins do escritor espanhol Henrique Perez Escrich: O violino do 
diabo (1879); O anjo da guarda (1879); O amigo íntimo (1881-2) e A verdade nua e 
crua (1882). Ao que tudo indica, este dramaturgo e novelista gozou de grande prestígio 
junto aos leitores mato-grossenses, pois ele foi o único escritor estrangeiro a merecer a 
publicação de quatro de suas obras num mesmo jornal; a aparecer como epígrafe para 
outros textos, no A Situação – Cuiabá, 21/10/1876; a ter também um conto “A mulher”, 
publicado - A Tribuna – Cuiabá, 30/12/1886. A admiração e interesse por Escrich 
continuaram existindo por muito tempo, pois, anos após a aparição de seus romances, o 
jornal continuava trazendo notícias a seu respeito. Por meio de uma delas fica-se sabendo 
que o autor de O violino do diabo,  
 

O conhecido e popular romancista Escrich, que tendo enchido a Espanha e a 
América com seus romances e novelas de tão acentuado sabor evangélico, refere o 
“Paiz” de 29 de maio, apesar da fama que adquiriu e da simpatia que inspiraram os 
inúmeros trabalhos literários que publicou, vive paupérrimo, e para acudir as 
necessidades da vida teve de aceitar ultimamente o modesto emprego de diretor do 
asilo das Mercês, em Madri. Entretanto, pobre e reduzido aos mesquinhos recursos 
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de um parco ordenado, Escrich não deixa de possuir carruagem com as iniciais do 
seu nome nas portinholas, E. P. E. que um humorista traduzia: Escribe por 
Entregas (A Província de Mato Grosso – Cuiabá, 29/07/1888). 
 

A fama e simpatia conquistadas por Escrich como escritor, de acordo com a notícia, 
não eram suficientes para lhe garantir vida financeira digna. Para viver confortavelmente, 
mantendo suas necessidades básicas, o escritor tinha que dividir seu tempo, destinado a 
escrever, com outro tipo de atividade considerada menos nobre, porém mais lucrativa. 
Sempre que tinha oportunidade, o escritor costumava lamentar-se de seus baixos 
honorários. Em meio à escrita de Casamentos do diabo, ao comentar sobre a polêmica 
causada pelo título de A mulher adúltera, aproveitou para, mais uma vez, enaltecer os 
altos ganhos materiais dos editores em detrimento dos escritores que ficavam apenas com 
a “inapreciável satisfação”, ainda que convenientemente externada, de receber centenas 
de amáveis cartas dos leitores: 

 
Felizmente é o tempo o remédio melhor para desvanecer apreciações prematuras. 
O romance [A mulher adúltera] continuou a publicar-se, os assinantes timoratos 
foram sossegando e lendo-o, os editores esgotaram em quatro meses uma edição de 
dezesseis mil exemplares, tiraram outra, que foi para eles excelente negócio, e o 
autor ficou tão pobre como antes, se bem que teve a inapreciável satisfação de 
receber alguns centos de cartas, em que os mesmos leitores que a princípio e antes 
de conhecer a obra se sobressaltaram, lhe davam mil parabéns pela alta moralidade 
que encerravam as páginas de “A mulher adúltera” (NADAF, 2002, p. 131). 
 

A propósito, a situação de penúria enfaticamente anunciada e, às vezes, realmente, 
vivida pelos escritores daquela época, não era exclusividade do espanhol Escrich. Os 
brasileiros também passavam pelas mesmas agruras, sendo, inclusive estas, 
transformadas em assunto do romance-documento A conquista, de Coelho Neto7 Nesse 
livro, o autor elege Aluísio de Azevedo, com o pseudônimo de Ruy Vaz, como símbolo 
dos escritores brasileiros que viviam miseravelmente ou “sem eira nem beira”, expressão 
utilizada por Lajolo e Zilberman8 para caracterizar tal situação.  

Para concluir, é preciso ressaltar que este pequeno texto é parte integrante de uma 
pesquisa maior sobre a “A história da leitura no Mato Grosso do século XIX” que se 
encontra em pleno desenvolvimento e, portanto, ainda sem conclusões definitivas. 
Assim, neste pequeno recorte, constatou-se a presença significativa de narrativas em 
prosa de ficção curtas, médias e longas, de autores regionais, nacionais e estrangeiros 
traduzidos publicados nos periódicos. O comparecimento de um número expressivo de 
autores mato-grossenses de prosa de ficção aponta para a necessidade de um estudo mais 
aprofundado sobre o assunto, uma vez que, são poucos os existentes até o presente 
momento. Em relação à publicação de romances estrangeiros, a singularidade dos 
periódicos mato-grossenses ficou marcada pela presença reincidente de um autor 
espanhol, Henrique Perez Escrich, numa época em que havia a predominância de 
traduções de autores franceses, embora pesquisa realizada por Vasconcelos9 em 
catálogos de bibliotecas, livreiros e gabinetes de leitura existentes no Rio de Janeiro 
relativize esta afirmação. Por fim, esta pesquisa de cunho regional mostrou-se bastante 
útil na medida em que pôde comprovar que o romance era um gênero literário bastante 
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divulgado e conhecido em várias regiões do Brasil na segunda metade do século XIX; 
que a província de Mato Grosso da época do império e do começo da República 
mostrava-se bastante sintonizada com os últimos lançamentos dos romances do Rio de 
Janeiro e França, ou seja, que apesar do distanciamento geográfico da corte, o mercado 
editorial em língua portuguesa possuía boa penetração na referida região. No entanto, não 
se pode deixar de mencionar que existem outras fontes de estudos sobre os romances 
como as bibliotecas, as livrarias, os gabinetes de leitura, as associações culturais e demais 
entidades não contempladas nesse momento, nesse estudo que teve como fonte primária 
trinta e cinco jornais e periódicos mato-grossenses da segunda metade do século XIX, 
todos pertencentes ao acervo do NDIHR – Núcleo de Documentação e Informação 
Histórica Regional – da Universidade Federal do Mato Grosso.  

 
 
 
 
 
 
 

Notas 
 
 
1. Cf. Manguel, “conde Libri pode ser considerado um dos mais rematados ladrões de livros de 

todos os tempos”. MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
p. 273. 
 

2. Idem. 
 
3. Segundo Hallewell, Cruz Coutinho eram os sobrenomes de dois irmãos portugueses envolvidos 

no mercado editorial. O mais velho, António Rodrigues da Cruz Coutinho, era um respeitado editor de 
eminentes escritores portugueses como Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, enquanto o irmão mais novo, 
A. A. Cruz Coutinho, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, por volta de 1855. Ali publicou algo de literatura 
brasileira, mas concentrou-se em publicações obscenas, protegido por uma força policial complacente e “as 
frouxas leis do Brasil”. In: HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: T. A. 
Queiroz - Ed. da Universidade de São Paulo, 1985. p. 200. 

 
4. Minucioso estudo sobre a crônica no Mato Grosso, do final do século XIX e início do XX, pode 

ser encontrado em NADAF, Yasmin Jamil. Rodapé das miscelâneas: o folhetim nos jornais de Mato 
Grosso (séculos XIX e XX). Rio de Janeiro: 7Letras, 2002. p. 77 e seguintes.  

 
5. A prosa de ficção aparece nos jornais com diferentes denominações: conto, conto-novela, novela, 

romancete, romance. Pela dificuldade na uniformização desta terminologia, optou-se, neste estudo, por 
estudar toda a prosa, excetuando-se as muito curtas. 

6. BROCA, Brito., parnasianos e decadistas: vida literária do realismo ao pré-modernismo. 
Campinas, SP: editora da UNICAMP, 1991. p. 58.  

 
7.COELHO Netto, . A conquista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 1985. p. 132 
 
8. LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. 3ª. ed. São Paulo: 

Ática, 1999. p. 64. 
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9. VASCONCELOS, Sandra Guardini T. Romances ingleses em circulação no Brasil durante o 

século XIX.  Endereço do site: www.unicamp.br/iel/memória/caminhos . Acesso em 12/05/05.  
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