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RESUMO: Camilo Castelo Branco foi um escritor de grande fôlego literário, escreveu
dezenas de títulos que atendiam a um público vasto. Muitos desses romances,
principalmente os primeiros, como Mistérios de Lisboa, são considerados apenas cópias
do romance-folhetim francês, haja vista que a fase literária era de efervescência desse
gênero, logo, essa tendência afrancesada dominou a Europa toda, sofrendo reverberações
em várias outras nacionalidades. Contudo, percebemos que a adaptação à moda
folhetinesca, era tática necessária para aqueles que tinham o intuito de vender suas obras, e
Camilo, como profissional das letras, tinha o intuito de agradar editores e leitores. Nesse
sentido, objetivamos nesse trabalho, demonstrar que o romance-folhetim camiliano não é
mera influência, mas sim estratégia literária necessária para o alcance amplo de seu
público, que conforme veremos, era constituído também de brasileiros.
Palavras-Chave: Língua Portuguesa; Romance-folhetim; Mistérios de Lisboa; Camilo
Castelo Branco
ABSTRACT: Camilo Castelo Branco was a great literary breathtaking writer, who wrote
dozens of titles that reached a wide audience. Many of these novels, especially the first, as
Mistérios de Lisboa, are considered only copies of the French novel-feuilleton, due to the
booming of this literary genre, thus, this frenchified tendency dominated the whole Europe,
echoing in several other nationalities. However, we realize that adaptation to feuilletonistic
tendancy was a necessary strategy for those who had the intention to sell his works, and
Camilo, as a professional writer intended to delight editors and readers. Therefore, in this
work, we aim to demonstrate that the Camillian novel-feuilleton is not mere influence, but
literary strategy necessary for the vast range of his audience, which as we shall see, was
also made up of Brazilians.
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O romance da segunda metade do século XIX, em Portugal, do qual
Camilo é um dos principais representantes, caracterizou-se sob a influência massiva
de um novo modo de produção – o romance-folhetim – gênero literário que nasceu e
se popularizou na França e passou a viajar pelo resto do continente europeu e
também fora dele (CASTRO, 2011).
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O romance-folhetim, conforme pontua José Alves, apresentava, de um
modo geral, temáticas que exploram as preocupações de caráter social, as lutas
contra a opressão e a injustiça, temas didáticos, entre outros, que atendiam a um
público considerável, “disposto a mergulhar nos domínios de uma realidade que lhe
era desconhecida e que exercia um irresistível fascínio” (ALVES, S/A, p. 26).
Estruturalmente, os enredos desse tipo de romance utilizavam, com o intento de
entreter o público leitor, uma:
intriga bastante complicada [...] que privilegia quase sempre o
mistério e o terror; as personagens são simplificadas ao máximo,
restringindo-se aos tipos, há, bem destacado, o gosto pelos golpes
teatrais e pelas aparições súbitas de certas personagens quase
esquecidas, tanto pelo leitor, quanto pelo próprio autor; frequentes
são também as interrupções em ponto críticos ou no clímax ( ALVES,
S/A, grifo nosso, p. 24-25.)

Os nomes mais em evidência nessa corrente do negro2 contemporânea
são os franceses Eugène Sue e Alexandre Dumas, que publicaram longos romances
em vários volumes nessa linha folhetinesca. Exemplo caro desse tipo de narrativa,
que consoante Castro (2012, p. 23) “é uma das mais importantes obras no processo
da constituição do romance-folhetim como subgênero específico do romance”, é Les
Mystères de Paris, do escritor francês Eugène Sue, publicado no Journal des
Débates, entre 1842 e 1843. A narrativa alcançou tanto sucesso que saltou as
páginas do jornal e teve edições também em pedaços na versão livro.
Portugal não ficou à margem dessa tendência. Vários romances
folhetinescos foram traduzidos, influenciando escritores e atraindo leitores. Segundo
Paulo Motta Oliveira (2009), em meados do século XIX, Portugal era um território
2

A atração pelo horror, consoante Eleonor de Sousa (1979), vem desde o inicio do século XVIII,
quando surgiu o “romance gótico”, que foi uma junção do romance antigo, do período medieval, com
o romance moderno. Essencialmente sentimental, o romance gótico, possuía uma intriga de amor
recheada de mistérios e de fatos sobrenaturais, que agiam para destruir os heróis, entretanto, a
justiça que os cercava impedia que suas virtudes fossem destruídas. Em relação aos cenários, havia
a preocupação de reconstituir o ambiente medieval, o que permitia obter o efeito do terror e do
sobrenatural. Aos poucos, no entanto, foi se perdendo o caráter medieval tão em ênfase no romance
gótico, e outras correntes viriam utilizar os temas explorados nesses romances. Com isso, o termo
gótico, que faz referência ao período medievo, já não se enquadrava, sendo, portanto, substituído
pelo termo “negro”, de origem francesa, que abarca todas as novas tendências que marcaram o
desenvolvimento dessa nova corrente, “Tal corrente [...] distingue-se pelo gosto das cenas cruas,
brutais ou lascivas, e dos meios de basfonds, pela minúcia da descrição das pessoas e dos
“interiores”, e sobretudo porque os novelistas, imbuídos de um idealismo humanitário, concebem a
novela como obra de alcance “filosófico”, estudo sério de tipos e problemas sociais.” SOUSA (1979,
p. 56)
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ocupado pelo romance francês, haja vista que havia diversas obras de autoria
francesa que circulavam no país, dentre elas, destacam-se as inúmeras traduções
dos romances de Alexandre Dumas e Eugênie Sue, este com 32 e aquele com 109.
Essa relevante presença de obras francesas, consoante Oliveira (2009),
evidencia a “guerrilha discursiva” enfrentada por escritores locais, que em meio a
grande quantidade de romances traduzidos, tinham que utilizar de estratégias
literárias para atrair para si o público leitor. Portanto, para terem destaque no
mercado editorial português
era necessário oferecer aos leitores tramas interessantes como as
francesas, mas ao mesmo tempo, suficientemente próximas das
experiências cotidianas dos portugueses para que estes, na hora
decisiva da compra, preferissem um Camilo ou um Herculano, a um
Eugène Sue” (OLIVEIRA, 2009, p. 1)

Além disso, conforme pontua Luís Sobreira (2001), os próprios editores,
preocupados em obter lucros, preferiam investir em traduções que já estimavam um
grande sucesso no estrangeiro, a arriscar nos autores nacionais. O que demonstra o
cenário concorrido enfrentando pelos autores portugueses e a difícil tarefa de
produzir para agradar editores e leitores, tão habituados a literatura estrangeira.
Camilo Castelo Branco foi, talvez, o escritor lusitano que mais se utilizou
dessas estratégias literárias tendo em vista a rentabilidade de suas obras. O referido
autor, como de conhecimento, foi o primeiro a viver exclusivamente de sua pena,
logo, necessitava trazer a baila títulos que satisfizessem o mercado editorial e o
público leitor. Nesse sentido, Álvaro Manuel Machado justifica que Camilo teve de
extrair para suas narrativas o atrativo e vendável do momento, portanto, não por
acaso, o romancista
foi dos maiores, senão o maior, divulgador em Portugal do chamado
“romance-folhetim” de origem francesa. “Os Mistérios de Lisboa”, que
começam a ser publicados em forma de folhetim no jornal do Porto,
“O Nacional”, a 2 de Março de 1854, e que saem em três volumes no
mesmo ano, com grande sucesso popular, são nitidamente uma
imitação dos “Mystères de Paris” (MACHADO, 1996, p. 78, apud

LISBOA, 2011, p. 4)
Destaca-se, todavia, que Castelo Branco, não foi um “passível
influenciado”, como pontua Castro (2011, p. 1259), nem foi privado de “autonomia
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 07, nº 02, ago/dez, 2015
ISSN: 2176-9125

176

criativa”, como sublinha Moretti (2003, p. 197), ao discorrer sobre a dominância dos
romances franceses, frente ao resto do continente europeu. Ao contrário disto, foi
um escritor atento ao cenário literário de sua época, que sabia moldar-se às mais
diversas necessidades. O próprio Machado defende que apesar da apropriação de
algumas técnicas, “Camilo critica constantemente o estilo “afrancesado” da sua
época” (MACHADO, 1996, apud LISBOA, 2011).
Em Mistérios de Lisboa, obra que particularmente nos interessa aqui,
encontra-se, realmente, diversas técnicas narrativas da moda folhetinesca utilizadas
pelo autor português, com o intuito de atender às demandas de um público diverso.
O romance, que já faz alusão ao romance-folhetim de Eugène Sue no próprio título,
demonstra a finalidade do autor em evidenciar que sua narrativa faz parte da mesma
família literária daquele; logo a chance de atrair o público leitor era contundente.
Camilo, portanto, seguindo a lógica de mercado da época, ofereceu
ao público um produto híbrido, ao mesmo tempo suculento para os
leitores vorazes de Souvestre, Sue e Dumas, mas com algo a mais
em sua preparação, certa cor local, em que o público poderia
reconhecer traços de seu rosto (OLIVEIRA, 2011, p. 251)

De fato, Mistérios de Lisboa atingiu o objetivo do autor. O romance,
como supracitado, foi publicado na coluna folhetim do jornal da cidade do Porto, O
Nacional, em 1854, e fez sucesso estrondoso em Portugal. Após ser aprovada pelo
público fiel do periódico, a obra foi editada ainda no mesmo ano em formato livro, em
três longos volumes, pela Tipografia de J. J. G. Bastos, também do Porto.
O romance ainda obteve mais cinco edições no século XIX, nos anos de
1858, 1861, 1864, 1878 e 1890. A segunda em casa de F.G. da Fonseca; a terceira,
quarta e quinta em casa de Cruz Coutinho e a sexta pela Companhia Editora de
Publicações, sendo que a quinta edição, de 1878, foi a última revista pelo autor,
confrontando com a primeira. As sucessivas edições de Mistérios de Lisboa
comprovam que o autor conseguiu atender aos anseios de leitores e editores,
gerando assim, proveitos para ambas as partes.
O alcance da narrativa camiliana, contudo, não apenas se deu entre os
ares portugueses. A mesma se fez presente em terras brasileiras, mais
precisamente em Belém do Pará, circulando entre espaços destinados à leitura,
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como o Grêmio Literário Português e nas colunas de venda do Jornal Diário do
Gram-Pará.
Importante ressaltar, que a relação literária entre Portugal e Brasil neste
período era intensa, fato que pode ser comprovado a partir das inúmeras obras
lusitanas que circularam nos jornais do Pará, ocupando os espaços destinados ao
entretenimento, e em outros reclames do jornal, sendo anunciados à venda.
Esse diálogo, entretanto, de acordo com Sales (2013), já se fazia
presente mesmo antes da impressão de livros nos trópicos, uma vez que há
conhecimento de remessas de livros de Portugal para o Brasil, desde o período
colonial, “quando os que aqui residiam recorriam à importação para obter os livros
que desejavam” (SALES, 2013, p.203).
A indústria livreira portuguesa, portanto, desempenhava papel expressivo,
pois títulos diversos de Portugal cruzavam o oceano e ancoravam em terras
brasileiras (SALES, 2013). Este fato foi significativo para a popularização de muitos
escritores portugueses, dentre eles, destaca-se o autor Camilo Castelo Branco, que
teve significativa circulação entre os jornais e espaços de leitura da época. Sales
acrescenta que:
Nos jornais `Diário de Belém`, `A Província do Pará` e `A
Regeneração` foram identificados 33 (trinta e três) escritores
portugueses anunciados, entre os quais se destacam: Júlio Dinis,
Ramalho Ortigão, Almeida Garrett, Rebello da Silva, Eça de Queiroz,
Faustino Xavier de Novais, Joaquim M. Pinheiro Chagas, A.M. da
Cunha e Sá e Camilo Castelo Branco, o mais presente nas folhas
volantes, com 14 (quatorze) obras postas à venda (SALES, 2013,
p. 204-205, grifo nosso).

Em relação ao romance que nos interessa, Mistérios de Lisboa,
observamos que a obra, provavelmente, nutriu o interesse do público paraense
oitocentista, pois encontramos na seção de Vendas do jornal Diário do Gram-Pará3,
nos anos de 1857 e 1858, anúncios realizados por três livreiros. (TABELA 1)

3

Esse jornal foi fundado em Março de 1853 pelos portugueses José Joaquim Mendes Cavalleiro e
Antônio Rabello. Em abril do mesmo ano, foi publicado o primeiro número do jornal, com quatro
páginas divididas em três colunas. O jornal teve duração de quarenta anos e destacou-se por ter sido
considerado o primeiro a circular diariamente no Pará, haja vista que a partir de agosto de 1857, ele
passa a ser publicado quase todos os dias da semana, ficando em recesso apenas aos domingos,
feriados e nos “dias santificados”. (BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985)
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Data de Publicação no Jornal
05 de agosto de 1857
25 de agosto de 1857
16 de setembro de 1857
18, 19, 20 e 22 de fevereiro de
1858

Anúncios
Anúncio de venda do romance
Mistérios de Lisboa, pela Loja
de Godinho Tavares
Anúncio de venda do romance
Mistérios de Lisboa, pela loja de
José Maria da Silva.
Anúncio de venda do romance
Mistérios de Lisboa, pela loja de
José Maria da Silva.
Anúncio de Venda do romance
Mistérios de Lisboa, pelo
armazém de José Dias da
Costa.

Anúncios do romance Mistérios de Lisboa

Esses dados, consoante Barbosa, são vestígios valiosos como “mérito de
poder testemunhar as leituras e os livros de sucesso naquele tempo” (BARBOSA,
2007, p. 76-77). Outro fato que nos ajuda a comprovar o atrativo do romance foi sua
circulação no Grêmio Literário Português4, uma vez que neste gabinete,
encontramos a quarta, quinta e sexta edição da obra, publicadas, respectivamente,
nos anos de 1864, 1878 1890. Abaixo, seguem as imagens das edições encontradas
no Grêmio Literário.

Figura 1: 4ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.1.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

Figura 2: 4ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.2.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

4

O Grêmio Literário Português foi fundado no ano de 1867, por um grupo de imigrantes
portugueses que se reuniram para “concretizar a instituição de uma entidade que favorecesse o
desenvolvimento da cultura, especialmente a divulgação das literaturas portuguesa e brasileira”
(SANTOS, 2010, p. 27)
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Figura 3: 5ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.1.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

Figura 5: 6ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.1.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

Figura 4: 5ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.2.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

Figura 6: 6ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.2.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português
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Figura 7: 6ª edição do romance
Mistérios de Lisboa, v.3.
Foto: PAIVA, Cláudia Gizelle Teles
Fonte: Grêmio Literário Português

As edições disponíveis no Grêmio Literário Português demonstram o
interesse e a relevância de adquirir os exemplares da obra, para que assim, ela
estivesse disponível aos leitores dos trópicos. Dado este, que nos leva a inferir que
ela realmente gozava de grande aceitação.
Destarte, a verificação de que Mistérios de Lisboa, além de ter feito
imenso sucesso entre os leitores portugueses, também conquistou notoriedade entre
o público belenense, a julgar por sua circulação entre os anúncios do jornal, e, por
conseguinte, nas livrarias e no gabinete de leitura, nos dá indícios substanciais para
confirmarmos que a fórmula folhetinesca camiliana deu certo e atingiu o intuito do
autor: atender ao desejo do público.
Referências
ALVES, J. É. de L. A Paródia em Novelas-Folhetins Camilianas. 1 ed. Lisboa:
Gráfica Maiadouro.
BARBOSA, S. de F. P. Jornal e literatura: a imprensa brasileira no século XIX.
Porto Alegre: Nova Prova, 2007.

RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 07, nº 02, ago/dez, 2015
ISSN: 2176-9125

181

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ. Jornais Paroaras: catálogo. Belém: Secretária
de Estado de Cultura, Desportos e Turismo, 1985.
CASTRO, A. T. O romance-folhetim de Camilo Castelo Branco e Eça de
Queirós, 2012. 141f. Dissertação < Mestrado em Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa> São Paulo, 2012.
___. O romance-folhetim francês e seus desdobramentos na Literatura
Portuguesa: o enredo, o narrador e o narratário. Anais do XXIII Congresso
Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa
(ABRAPLIP), 2011.
LISBOA, F. S. G. “Os Mistérios de Lisboa” uma mise en abîme: “literatura menor”,
cinema e televisão. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São
Paulo,
julho
2011.
Disponível
em:
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1307966878_ARQUIVO_OsMiste
riosdeLisboa.Textocorrigido.pdf. Acesso: 10/01/2015.
MORETTI, F. Atlas do romance europeu 1800-1900. São Paulo: Boitempo, 2003.
SOBREIRA, L. Uma imagem do campo literário português no período romântico
através dos best-sellers produzidos entre 1840 e 1860. In: CONGRESSO
INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LITERATURA
COMPARADA,
4.,
2001,
Évora.
Anais...,
Évora,
2001.
Disponível
em:<http://www.eventos.uevora.pt/comparada/VolumeI/UMA%20IMAGEM%20DO%
20CAMPO%20LITERARIO%20PORTUGUES.pdf>. Acesso em: 12/01/2015.
OLIVEIRA, P. M. A mão do finado: as extraordinárias aventuras de um sucesso
mundial. In: Anais do II Seminário Brasileiro Livro e História Editorial, 2009, USP.
Disponível em: http://www.livroehistoriaeditorial.pro.br/ii_pdf/paulo_oliveira_mota.pdf.
Acesso em: 10/01/2015.
___. Cartografia de muitos embates- A Ascensão do Romance em Portugal.
Floema- Ano VII, nº 9,p. 249-282, jan./jun.2011, p. 251. Disponível em:
<http://periodicos.uesb.br/index.php/floema/article/viewFile/791/791>. Acesso em:
12/01/2015.
SALES, G. O romance como ponte: o espaço lusófono no Brasil oitocentista. In:
SALES, G.; FURTADO, M.; NAZAR, S. (Org). Interpretação do texto / leitura do
contexto. Editora 7 Letras. 2013.
SANTOS, V. S. G. dos. As Camilianas: uma história do livro no grêmio literário
português. 2010. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação. Faculdade de
Letras, UFPA, Belém, 2010.
SOUSA, M. L. M. de. O Horror na Literatura Portuguesa. 1 ed. Portugal: Gráfica
Livraria Bertrand, 1979.
Recebido em 01 de março de 2015
Aprovado em 27 de novembro de 2015
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 07, nº 02, ago/dez, 2015
ISSN: 2176-9125

