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Alexandre Dumas, romancista popular no século XIX, continua exercendo grande fascínio 

entre os leitores e espectadores da atualidade. Os seus romances estão nos catálogos das mais 

variadas editoras, em edições originais e adaptadas, para atender o interesse dos leitores 

diletantes ou do público escolar. As linguagens também variam, com versões em quadrinhos e, 

sobretudo, cinematográficas. No entanto, o mesmo prestígio que o escritor tem e teve junto ao 

público não se verifica na crítica e na historiografia de seu tempo e posterior.  

Os livros de história literária, os manuais de ensino e as antologias praticamente 

ignoraram Alexandre Dumas, que aparece apenas em breves referências ao seu drama Antony. 

Um dos principais fatores que fizeram sua obra ser detratada ou desdenhada pela crítica diz 

respeito justamente ao sucesso de público no seu tempo e à quantidade de romances feitos para 

atender a avidez desse público. Eugène de Mirecourt, em uma das críticas mais incisivas contra o 

escritor, disse que sua obra não passava de uma “boutique universelle de pièces, de romans et de 

feuilletons, laquelle à l’avenir será connue, nous l’espérons bien, sous la raison commerciale 

Dumas et compagnie” (“butique universal de peças, de romances e de folhetins, a qual será 

conhecida pela posteridade, nós assim o esperamos, sob a razão comercial Dumas e companhia”). 

Émile Faguet, ao redigir Dix-neuvième siècle: études littéraires, justificou a escolha de dez 

escritores significativos do período: “Ce ne sont que dix études sur les écrivains de cette période 

qui ont paru à l’auteur les plus dignes d’un examen attentif” (“São apenas dez estudos sobre os 

escritores desse período que pareceram ao autor os mais dignos de um exame atento”). Dumas 

não foi considerado um desses escritores dignos de figurarem em seu estudo. Se a crítica e a 

historiografia rejeitaram a obra de Dumas, o que então contribuiu para a sua permanência no 

gosto do público? 

Franco Moretti, ao estudar a circulação do romance europeu, oferece uma resposta 

propondo que nem sempre as atividades que se julgam consagradoras e definidoras do cânone 

são responsáveis pela manutenção de uma obra na posteridade (MORETTI, 2003). O público 

leitor que, muitas vezes, não está em sintonia com o que a crítica preconiza, é também 

responsável pela permanência de um escritor na posteridade. Os romances de Dumas são 

exemplares desse tipo de promoção, pois, se continuam despertando o interesse no público atual 
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e movimentando o comércio livreiro e cinematográfico, isso não se dá em razão do empenho dos 

críticos no prestígio de seu nome e de suas obras. 

No Brasil, o romance de Dumas teve entrada por meio de um veículo popular e em 

versão traduzida. Capitão Paulo, que participou do estabelecimento do romance-folhetim na 

França, ao ser publicado no rodapé do jornal Le Siècle de 30 de maio a 23 de junho de 1838, foi o 

primeiro romance a ser veiculado pela imprensa no Brasil. Isso se deu nas páginas do Jornal do 

Comércio ainda no mesmo ano, de 31 de outubro a 27 de novembro. A pequena diferença de 

tempo entre a publicação do romance na França e no Brasil mostra o quanto a imprensa 

brasileira estava atenta à produção periódica francesa, passando a oferecer para os leitores do 

país os romances que despertavam a atenção dos leitores franceses.  

A partir de então, os romances de Dumas foram recorrentemente publicados pelos 

periódicos da corte e do restante do país. Ilana Heineberg, ao estudar os romances folhetins nos 

principais periódicos do Rio de Janeiro –  Jornal do Comércio, Diário do Rio de Janeiro e Correio 

Mercantil – localizou um total de 35 romances de Dumas publicados entre os anos de 1839-

1870, mais que o dobro de obras do segundo escritor mais publicado, Ponson du Terrail, que 

teve 17 romances veiculados na imprensa carioca no mesmo período, diferença que indica a 

popularidade e o interesse despertados pelos romances de Dumas no público leitor fluminense. 

Dentre esses romances, aparece o grande sucesso O Conde de Monte Cristo, publicado no Jornal 

do Comércio em três sequências (entre 15 de junho de 1845 a 27 de abril de 1846), por ter sido 

suspenso duas vezes enquanto se aguardava o envio dos folhetins da França, onde foi publicado 

no Journal des Débats em duas séries, entre 28 de agosto a 26 de novembro de 1844 e 20 de 

junho de 1845 a 15 de janeiro de 1846.  

Nas províncias do Brasil, as obras de Dumas também tinham grande circulação, pois a 

imprensa e o mercado livreiro percebiam o quanto o comércio de seus romances era bem 

sucedido e buscavam tomar parte desse êxito. Pesquisas revelam a presença dos romances de 

Dumas nos periódicos e no comércio livreiro do Ceará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do 

Pará, das quais se pode concluir que havia uma disseminação de suas obras pelo país em meados 

do século XIX (DEAECTO, 2011; SANTOS, 2010; SILVA, 2009). 

A popularidade dos romances de Dumas entre o público leitor brasileiro é verificada 

também nos anúncios realizados pelos livreiros e editores que atuavam no Rio de Janeiro. Os 

anúncios do Jornal do Comércio e do Diário do Rio de Janeiro revelam a ampla presença dos 

romances de Dumas na corte, em língua original ou traduzidos. Entre as décadas de 1840 e 
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1860, Dumas permanece o escritor cujas obras são mais anunciadas por livreiros no Rio de 

Janeiro. Esses anúncios apontam para a variedade dessa oferta e para o prestígio de Dumas. 

Percebe-se esse destaque pela maneira como os seus romances são apresentados, iniciando, 

muitas vezes, a lista de livros anunciados ou pela forma como seu nome aparece em letras 

destacadas ou ainda pela presença de comentários elogiosos, como este veiculado no Jornal do 

Comércio em 15 de outubro de 1858 : “Le nom de l’auteur dispense tous ces ouvrages de tous les 

commentaires possibles, chacun sait l’attrait que l’on éprouve à lire les romans d’Alexandre 

Dumas, romans toujours intéressants” (“O nome do autor dispensa todas essas obras de todos os 

comentários possíveis, cada um sabe o interesse que se experimenta ao ler os romances de 

Alexandre Dumas”). Dentre os romances mais anunciados traduzidos em português, aparecem 

Os três mosqueteiros e suas sequências Vinte anos depois e O visconde de Bragelonne; O Conde de 

Monte Cristo (1º vol., 2º vol.); O cavalheiro da Casa Vermelha; Gabriel Lambert; Pascal Bruno; 

Deus dispõe; Capitão Paulo; Os filhos da Madona. A permanência desses e de outros títulos do 

escritor ao longo de décadas aponta para o constante interesse do público brasileiro por esses 

romances. 

A presença dos romances de Dumas no Brasil é testemunha de um período em que houve 

uma intensa difusão do gênero e o aumento do público leitor no país. Os romances franceses, 

ingleses, portugueses e a crescente produção nacional proporcionavam uma grande variedade 

de oferta do gênero ao público leitor. Ainda assim, Dumas manteve-se durante algumas décadas 

do XIX entre os escritores mais procurados, atravessou gerações e continua hoje despertando a 

imaginação do público. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

DEAECTO, Marida Midori. O Império dos livros: instituições e práticas de leitura na São Paulo 

oitocentista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2011. 

FAGUET, Emile. Dix-Neuvième Siècle: études littéraires. Paris: Société Française d’Imprimerie et 

de Librairie, 1887. 

HEINEBERG, Ilana. La suite au prochain numéro: formation du roman-feuilleton brésilien à partir 

des quotidiens Jornal do Commercio, Diário do Rio de Janeiro et Correio Mercantil (1839-1870), 

http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/imagens/dossie_valeria_imagem4.jpg
http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/imagens/dossie_valeria_imagem3.jpg
http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/imagens/dossie_valeria_imagem3.jpg
http://www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br/imagens/dossie_valeria_imagem2.jpg
http://www.caminhosdoromance.iel.unicamp.br/biblioteca/0084/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600196s/f1.image.r=.langPT
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86264181/f1.image.r=Le+Comte+de+Monte-Christo,+par+M+Alexandre+Dumas.langPT


 
 

 
www.circulacaodosimpressos.iel.unicamp.br 

 

Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2 vols.; 400 e 300 p, 2004. Tese de 

doutorado. 

MIRECOURT, Eugène de. Fabrique de romans: Maison Alexandre Dumas et compagnie. Paris: Chez 

tous les marchands de nouveautés, 1845. 

MORETTI, Franco. Atlas do romance europeu. Tradução: Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: 

Boitempo editorial, 2003. 

SANTOS, Edimara Ferreira. Os romances-folhetins na Belém do século XIX. 1º CIELLI (Colóquio 

Internacional de Estudos Linguísticos e Literários). Universidade Estadual de Maringá, 2010. 

SILVA, Ozângela de Arruda. Da presença dos romances em Fortaleza do oitocentos: circulação, 

comércio e sintonia. Anais do SETA (Seminário de Teses em Andamento), nº 3, 2009, p.p. 782-

792. 

 

 


