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RESUMO

Os romances-folhetins fizeram parte do cotidiano da sociedade da Corte do Império brasileiro no século XIX. De matriz francesa, esta modalidade 
literária caracterizava-se por ficções publicadas em capítulos pelos jornais. Amplamente difundida na França, o romance-folhetim fomentou um 
sistemático de produção, tendo recebido a alcunha de “literatura industrial”. As relações simbólicas intrínsecas aos campos literário e jornalístico 
popularizaram de tal modo este tipo de ficção que a literatura alcança as massas e oferece altos retornos financeiros aos escritores, notadamente 
aqueles que se especializaram no modelo, como Alexandre Dumas, Eugéne Sue, Elie Berthet e Ponson du Terrail. No Brasil, no período marcado 
pela consolidaçao do projeto da nação brasileira, acompanha-se a expansão do romance-folhetim nos jornais, notadamente de escritores 
franceses, ao mesmo tempo que se percebe a dinamização do mercado editorial ao redor deste novo segmento literário, assim como uma visível 
disseminação das práticas de leitura.  Em meados da década de 1840, o Jornal do Commercio e o Diário do Rio de Janeiro começavam a publicar 
em suas primeiras páginas os capítulos marcantes dos populares e polêmicos romances de Eugène Sue, Os Mystérios de Paris e O Judeu Errante, 
respectivamente. O intenso alvoroço provocado na França quando do lançamento destes romances, é observável entre os leitores e o mercado 
editorial no Rio de Janeiro, fato este que sugere a formação de um fenômeno social, uma vez que sua abrangência alcança, além a instância 
literária, o setor econômico da imprensa e do mercado editorial e as representações sociais. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa de mestrado 
foi analisar os meios de apropriação dos referidos romances-folhetins de Eugène Sue durante a sua circulação na cidade do Rio de Janeiro entre 
1840 e 1860, no intuito de analisar as dinâmicas mercadológicas e práticas editoriais e as contínuas apropriações, ao longo das décadas seguintes.  
A compreensão em torno do fenômeno foi alcançada a partir de uma análise articulada entre o autor, a obra, o mercado editorial e o leitor, sob a 
perspectiva da história comparada. Para tanto, tivemos, principalmente, como suporte teórico e metodológico, Roger Chartier, Pierre Bourdieu, 
Robert Darnton e Merlise Mayer.
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