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Os livros lançados atualmente dispõem de um eficiente sistema de divulgação, capaz de 

alcançar centenas, milhares ou mesmo milhões de pessoas em apenas alguns minutos. Os 

autores, em constante contato com os leitores nas redes sociais, apresentam suas mais recentes 

criações em seus perfis, que logo se tornam conhecidas por seus seguidores e por muitos outros 

internautas através de sucessivos compartilhamentos. As editoras beneficiam-se desse tipo de 

divulgação, mas não deixam de fazer o seu trabalho, recorrendo a diferentes formas de 

promover os seus produtos. E, mais uma vez, vê-se o protagonismo da Internet, por meio de 

anúncios em páginas ou de sites exclusivos mantidos por cada editora, que têm por fim 

apresentar ou mesmo vender sua produção editorial. Mesmo com o impacto da Internet, as 

editoras continuam investindo na publicidade de seus livros em meios impressos, como jornais, 

revistas e catálogos. 

Daqui a cem anos, não sabemos como o pesquisador que desejar entender o mercado 

livreiro e a literatura do século XXI irá proceder para resgatar esses dados e descobrir os livros 

em evidência no espaço virtual, ou mesmo se isso será possível, já que essas informações são 

efêmeras e, na mesma velocidade com que aparecem, somem, substituídas pelas novidades. Já 

o pesquisador interessado em estudar o comércio livreiro e os livros em circulação no passado 

pode contar hoje com dados que permaneceram conservados em diversas fontes impressas, 

como periódicos, livros, catálogos de bibliotecas e catálogos de livreiros, os quais, contudo, 

também sofreram perda ao longo do tempo. 

Os livreiros e editores do século XIX desenvolveram elaboradas estratégias de 

publicidade, lançando mão dos modernos meios de divulgação e distribuição disponíveis à 

época, graças à expansão da imprensa, à ampliação dos transportes terrestres e marítimos e à 

implementação dos telégrafos. Visando apresentar ao leitor o conjunto de seu repertório, os 



livreiros veiculavam catálogos, espécie de inventário que enumerava os títulos disponíveis para 

a venda em seus estabelecimentos. Esses catálogos, impressos em brochuras, eram publicados 

com certa regularidade, atualizados periodicamente com a inclusão de novos títulos e 

distribuídos entre os leitores por todo o país e, em alguns casos, internacionalmente.  

A forma de apresentação dos livros nesses catálogos variava de acordo com as escolhas 

de cada livreiro. Os títulos podiam ser organizados em ordem alfabética, reunidos em seções de 

diferentes domínios (como educação, religião, ciências, literatura, novelas e variedades) ou 

ainda sob o nome de seus autores. Alguns livreiros-editores encontravam maneiras de destacar 

o produto da casa dentre os demais livros, através de sinais distintivos, como o uso de asteriscos, 

por exemplo, ou por meio da inserção de apreciações críticas, com o fim de promover suas 

próprias publicações. Muitas vezes, eram dadas a público versões reduzidas desses catálogos, 

chamadas extratos, publicadas nas últimas páginas de edições em livro ou em jornais e revistas.  

Se nessa época esse material tinha destinação exclusivamente publicitária, a 

permanência desses documentos na posteridade fez com que seu uso mudasse de sentido, 

transformando-os em ricas fontes de pesquisa sobre o mercado de livros e sobre a literatura do 

século XIX, pela diversidade de perspectivas de análise que proporcionam. Através dos 

catálogos de livreiros podemos saber, por exemplo, quais livros eram mais anunciados, 

sugerindo hipóteses para a compreensão das razões de tal destaque. Se a evidência de 

determinadas obras nos anúncios não quer dizer que elas tenham sido as mais procuradas ou as 

mais lidas, o cruzamento dessas informações com as de outras fontes primárias permite entender 

a insistência em relação aos mesmos títulos e sua permanência no mercado. Outro aspecto 

passível de análise nos catálogos é a identificação da presença de livros por idioma de origem, 

ou seja, por meio dessas fontes é possível inferir qual a participação de obras locais e 

estrangeiras no comércio livreiro, favorecendo a compreensão do papel das traduções e das 

obras nacionais na constituição do repertório literário. Os catálogos demonstram ainda o 

impacto da atuação do editor e do livreiro na conformação das letras do país, na firmação do 

campo e na profissionalização dos escritores. As estratégias adotadas por cada livreiro ou editor 

de um mesmo país ou de países diferentes, expressas nesses catálogos, podem ainda ser alvo de 

cotejo, revelando assim as semelhanças e diferenças de seu exercício.  

Dentre os livreiros-editores de maior destaque no Brasil estão o francês Baptiste-Louis 

Garnier e seus concorrentes alemães, igualmente instalados no Rio de Janeiro, os irmãos 

Eduardo e Henrique Laemmert.  

Garnier, membro da família dos célebres livreiros-editores franceses, mudou-se para o 

Brasil na década de 1840 com o objetivo de atuar conjuntamente com os irmãos, expandindo 



os seus negócios no Novo Mundo. No entanto, decidiu dar encaminhamento a um 

estabelecimento próprio, que se tornou um dos maiores do ramo no país, responsável pela 

publicação e, em parte, pela consagração das obras de escritores brasileiros como José de 

Alencar, Machado de Assis, Bernardo Guimarães, dentre outros. Ao lado do investimento na 

literatura nacional, Garnier editou e publicou grande quantidade de traduções de romances 

franceses, como se pode constatar pelos seus catálogos e anúncios.  

Os irmãos Laemmert também mantiveram um empreendimento de sucesso e de longa 

duração, que, por vezes, investia em nichos não explorados por Garnier, mas também fazia 

concorrência aberta, com a venda de obras estrangeiras populares, por exemplo. 

Fora da corte, outros livreiros também publicavam e divulgavam catálogos, como 

Anatole Louis Garraux, cuja livraria, em São Paulo, atendia, entre outros, o público acadêmico 

da Faculdade de Direito, que se interessava pela aquisição não apenas de livros escolares, mas 

também de obras literárias para as horas de lazer, numa cidade que não dispunha de tantos 

atrativos. 

Todos eles, assim como outros livreiros-editores, distribuíram seus catálogos pelas 

províncias, divulgando o material que se encontrava à venda. Favoreciam, assim, a circulação 

de impressos e beneficiavam os livreiros instalados nos mais diversos recantos do país.  

A partir de agora, o público terá acesso a parte desses catálogos, reunidos pelo projeto 

Circulação Transatlântica dos Impressos, sob a orientação de Márcia Abreu e Lúcia Granja. 

Eles estão disponibilizados neste site e poderão servir de fonte de consulta para muitos outros 

pesquisadores interessados em desvendar as formas de funcionamento do comércio livreiro e 

em lançar um novo olhar sobre a literatura no século XIX. 
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