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O Brasil (...) já possuía fortes laços culturais com a França;  

livros franceses já eram importados em volume razoável  

e uma boa parte do comércio de livros existente estava nas mãos de franceses 

(Laurence Hallewell) 

 

Persistimos franceses, pelo espírito e, mais do que nunca, a diminuir por esnobismo 

tudo que seja nosso. (...) Bom, só o que vem de fora. E ótimo, só o que vem da França. 

(Luiz Edmundo) 

 

Resumo 

Ao longo da história do Brasil, a partir de sua “descoberta”, muitas foram as influências 

europeias. Este artigo se propõe a analisar os influxos franceses no cenário editorial 

brasileiro, tendo em vista os primeiros relatos de viagem; o primeiro livreiro carioca, 

Paul Martin, que era filho de francês; as edições de Plancher; e os irmãos Garnier, que 

foram de grande importância para o embrionário cenário editorial brasileiro. Para isso, 

será traçado um panorama geral abordando o início das relações entre o Brasil e a 

França, em meados do século XVI, até o contexto da Belle Époque – movimento que 

precedeu a I Guerra Mundial, sobretudo, ressaltando questões e contribuições literárias 

e editoriais na relação franco-brasileira.  

 

Palavras chave: História editorial; História do Livro; França; Brasil; Belle Époque. 

 

Colonizado por Portugal durante muitos anos a partir de meados do século XVI, 

o Brasil recebeu diversas influências europeias em sua formação nacional, por exemplo, 

na política, em seus ideais, no pensamento revolucionário, no comércio, nos campos 
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artístico e literário, nos costumes, e até na arquitetura urbana. Ao longo de sua história, 

ocorreram transculturações por meio dos vários intercâmbios tanto comerciais e 

técnicos, quanto acadêmicos e literários. Nesse cenário, em relação aos livros e ao 

mercado editorial brasileiro, a influência da França, por sua vez, teve um grande 

destaque. Ao decorrer dos séculos, muitas sementes francesas germinaram em terras 

brasileiras. 

Segundo Muniz Sodré4, por causa da gravura que ilustra as festas organizadas 

para celebrar Henrique II e sua corte, composta de tupinambás e marinheiros, impressa 

na França, talvez o ano de 1551 seja considerado o marco inicial da popularidade do 

Brasil na cultura francesa. Percebe-se, portanto, que as relações entre os dois países se 

iniciaram bem cedo. Logo, tendo em vista que todas as culturas são, de certa forma, 

antropofágicas, isto é, apropriam-se de aspectos umas das outras, é possível afirmar que 

a cultura brasileira – como uma colcha de retalhos – tem muito da cultura francesa em 

sua composição. 

A França, insatisfeita com o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo 

(continente americano) entre Portugal e Espanha, começou a disputar territórios 

brasileiros com Portugal. A formação da França Antártica, região da atual capital do Rio 

de Janeiro, por volta de 1555, da França Equinocial, região da atual cidade São Luís, 

por volta de 1612, e da Guiana Francesa, provavelmente em 1624, são exemplos dessas 

disputas. No entanto, somente a Guiana Francesa, país fronteiro ao Brasil, permaneceu 

colônia até 1946 e é um departamento ultramarino francês até hoje. 

As publicações das obras Les singularités de la France Antarctique, de André 

Thevet, em 1557; e, logo depois, de Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, de 

Jean de Léry, em 1578, foram sucessos na França, cada qual com seu ponto de vista 

sobre a França Antártica. Inclusive, a segunda é uma espécie de resposta à primeira. 

Com essas produções, o que se deve destacar é uma tímida relação literária entre os dois 

territórios, sendo o Brasil um cenário útil para escritores franceses.  

Sobre a França Equinocial, por sua vez, também foram publicados alguns 

relatos, a saber, L'Histoire de la Mission des Pères Capucins en l'Isle de Maragnan et 

terres circonvoisines e Suite de l'Histoire des choses mémorables advenues en 

Maragnan, és années 1613 & 1614. A principal missão da França nessa região era 

                                                           
4 Ex-presidente da Biblioteca Nacional. 
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apresentar aos Tupinambás o protestantismo e os costumes franceses. Além disso, o 

nome da atual cidade é uma homenagem ao rei francês da época Luís XIII. 

No século XVIII, vários cientistas franceses vieram ao Brasil para desenvolver 

pesquisas nas áreas de cartografia, geografia, astronomia, botânica e outras. Para 

descobrir o verdadeiro formato da terra, por exemplo, Cassini e Newton discutiram 

algumas hipóteses na região amazônica entre o vice-reino do Peru e o Brasil. O nome 

que se destaca entre os tantos pesquisadores, porém, é o do geógrafo e matemático – 

apoiado por Voltaire – Charles-Henri de La Condamine, que deixou tantas descrições de 

suas experiências. Dessas viagens e pesquisas, surgiram vários relatos impressos a 

respeito da natureza, da fauna, dos costumes e da cultura, que ajudaram a construir o 

imaginário sobre o Brasil na França. 

Mais adiante, os temidos princípios revolucionários franceses apresentavam 

inovações para a então América Portuguesa. É válido ressaltar que, por volta da metade 

do século XVIII, a França foi o centro do grande movimento cultural conhecido como 

Iluminismo, do qual originou-se a Encyclopédie editada pelos grandes filósofos Denis 

Diderot e Jean le Rond d'Alembert, com contribuições do já citado La Condamine. Ela 

era considerada um sumário das ideias iluministas e um “círculo” que pretendia conter 

todo o conhecimento humano5.  

O Brasil, no entanto, mal teve acesso a todo esse “conhecimento publicado” da 

época, pois estava submetido às censuras da metrópole. Por exemplo, segundo a 

pesquisadora Márcia Abreu, em seu livro Os caminhos dos livros: 

  

Entre 1769 e 1826 a entrada de livros na colônia era regulada pelas atividades 

de organismos censores, aos quais competia conceder licença para o envio de 

livros de Portugal para a colônia. Sob o nome de “Catálogo para exame dos 

livros para saírem do reino com destino ao Brasil”, guardavam-se, literalmente, 

milhares de pedidos de autorização para o envio de material impresso para o 

Brasil. (ABREU, 2003, p. 13-14) 

 

A antropóloga Alessandra El Far, em seu livro O livro e a leitura no Brasil, 

corrobora afirmando que “a metrópole portuguesa [...] proibiu expressamente qualquer 

                                                           
5 Segundo Italo Calvino, a enciclopédia era uma tentativa “de concentrar o saber de todos os livros em um único 

discurso”. 
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tipo de reprodução impressa em todo o território nacional, por temer uma possível 

propagação de ideias políticas progressistas e revolucionárias” (EL FAR, 2006, p. 11). 

Esse movimento “iluminado” (supracitado), orientado pela elite europeia, 

contribuiu, doravante, para o desenvolvimento da Revolução Francesa. Ao final desta, 

Napoleão Bonaparte, líder político e militar francês, invade Portugal, e, 

consequentemente, em 1807, a família real decide fugir para o Brasil. Quando chegou, 

em 1808, na Bahia, Dom João VI, príncipe regente de Portugal, abriu os principais 

portos do Brasil visando ao comércio com os demais continentes. E foi a cidade do Rio 

de Janeiro a escolhida para sediar as administrações tanto da metrópole quanto da 

colônia. Nessa fuga, mais de sessenta mil exemplares da biblioteca real vêm para a 

nação colonizada, compondo o acervo da que hoje é denominada Biblioteca Nacional. 

Para Alessandra El Far: 

 

A pacata população carioca, concentrada nos arredores do morro do Castelo e 

em mais quatro freguesias vizinhas, ganhava de uma hora para outra o status de 

corte imperial. Com o propósito de criar um ambiente aristocrático nos trópicos, 

o governo português, num movimento contínuo, transformou sobrados em 

moradias reais, construiu praças, celebrou festas, abriu o comércio nos portos, 

criou bancos e financiou projetos artísticos. (EL FAR, 2006, p. 15) 

 

No entanto, segundo Laurence Hallewell, em O livro no Brasil, nesse contexto, 

havia poucas livrarias no Brasil, sendo as principais: a de Paul Martin (filho do francês 

homônimo) e a de Manuel Jorge da Silva. Após oito anos, porém, o país contava com 

doze livrarias brasileiras. A livraria de Paul Martin comercializou o jornal Gazeta do 

Rio de Janeiro e era abastecida com romances impressos na Imprensa Régia6. Quanto 

aos pedidos feitos por ele para a importação de obras traduzidas e originais, há algo 

curioso: 

 

Martin atrapalhava-se com a língua em que redigia suas listas, criando alguma 

confusão ao mencionar o título em francês e a cidade em que teria sido 

publicada a obra como sendo Lisboa. Considerando o local mencionado por ele 

                                                           
6 Instituição fundada por D. João VI, em 13 de maio do mesmo ano de sua chegada ao Brasil, seus primeiros diretores 

foram: José Bernardes de Castro, Mariano José Pereira da Fonseca e José da Silva Lisboa. O intuito era expandir a 

educação pública e imprimir documentos do governo, com isso, até 1822, a imprensa deteve o monopólio no Rio de 

Janeiro 
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como sendo o de edição, vê-se que ele dava preferência às traduções quando se 

tratava dos livros de maior sucesso, solicitando, nos demais casos, textos em 

língua estrangeira. (ABREU, 2003, p. 97)   

 

Outro fato importante é que por volta de 1814 houve um desenvolvimento de 

uma grande indústria editorial em Língua Portuguesa em Paris, de lá vinham a maioria 

das obras que ocupavam as prateleiras das livrarias brasileiras (até 1930, essa indústria 

serviu como gráfica para o Brasil). Ou seja, a cultura impressa brasileira começa a se 

desenvolver lentamente. Pode-se notar, então, que: 

 

Essa crescente valorização da cultura impressa, como vimos, não tardou em 

atrair a atenção de livreiros e tipógrafos estrangeiros. Já nas décadas de 1820 e 

1830, comerciantes franceses, portugueses e até alemães aproveitaram o gosto 

refinado de homens e mulheres pertencentes às camadas mais nobres e 

abastadas da corte imperial para vender autores e obras de mérito reconhecido 

na Europa. (EL FAR, 2006, p. 18) 

 

No entanto, como já foi dito aqui, o maior obstáculo que o Brasil encontrou para 

o desenvolvimento do seu mercado editorial foi a censura. Antes de serem impressos, os 

textos passavam pelo “censor” e deles, alguns escritos, simplesmente, não podiam ser 

impressos. Nesse momento, os interesses do Brasil e de Portugal foram ficando mais e 

mais distintos e os brasileiros começaram a se interessar cada vez mais por publicações 

relacionadas à política. Somente com o fim do monopólio do governo na impressão e 

com o fim da censura, em 1821 (um ano antes da independência do Brasil), surgiram 

tipografias particulares, tais como a Nova Officina Typographica e a Typographia de 

Moreira e Garcez. 

Nesse contexto, a ideia de nacionalismo começou a florescer no Brasil, mas, não 

totalmente livre de influências. Em sua cultura, por exemplo, a colônia portuguesa 

contou com a “Missão Artística Francesa”, liderada pelo professor Joachim Lebreton, 

com contribuições historiográficas de Ferdinand Denis, botânicas de Auguste Saint-

Hilaire e imagéticas de Hercule Florence, além dos modelos acadêmicos que ditaram as 

regras em centros de ensino no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. 

O viajante, historiador, bibliotecário e escritor Ferdinand Denis foi, inclusive, 

uma influência expoente na Literatura Brasileira. Por meio de suas viagens, escreveu o 
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Resumo da História Literária no Brasil, publicado em 1825, em Paris, principalmente, 

para apresentar aspectos literários do Brasil aos franceses. Para Denis, era por meio da 

descrição da natureza tropical, dos índios e de outras características peculiares que os 

brasileiros fariam literatura genuinamente brasileira, afastando-se, portanto, de 

elementos europeus. Nesse mesmo ano, a obra Marília de Dirceu, do poeta árcade 

Tomás Antônio Gonzaga, foi traduzida para o francês. 

Quanto à edição propriamente dita, em 1824, o experiente editor Pierre René 

Constant Plancher de la Noé encontrou no Brasil um grande mercado consumidor. 

Sendo assim, trouxe para os brasileiros diversas obras de renomados escritores 

franceses e europeus de modo geral. Conforme apontou Hallewell, “a Plancher cabe o 

critério de haver publicado, em 1826, a primeira novela brasileira, Statira e Zoroastes, 

de Lucas José de Alvarenga” (HALLEWELL, 2012, p. 152). Além disso, ele é 

responsável por publicações de vários periódicos e revistas, desses, vale ressaltar que o 

mais importante jornal carioca, o Jornal do Commercio, era mantido por ele em 

sociedade com J. C. Raum e Thomas B. Hunt. Plancher utilizava uma série de 

estratégias publicitárias e isso o tornou um editor influente, inclusive citado em 

narrativa do escritor Machado de Assis. Deve-se a ele, também, o uso da litografia – 

impressão planográfica – no Brasil. 

 

Os irmãos Garnier 

 

Quanto aos irmãos Garnier, sua presença deles no cenário editorial brasileiro é 

de grande importância. Se toda a relação franco-brasileira foi produtiva até aqui, embora 

tenha-se pincelado um ou outro fato importante, com destaque para a livraria de Paul 

Martin e para as edições de Plancher, é com Baptiste-Louis Garnier que ocorre um 

grande desenvolvimento no mercado editorial brasileiro, fruto de suas relações com a 

França. Outros editores franceses que instalaram filiais de suas editoras no Brasil, como 

Martin Bossange, Aillaud e Mongie, contudo, é em Garnier que encontra-se o apogeu 

da influência francesa no Brasil, vista sob a ótica editorial.  

Desde 1828, os irmãos Auguste e Hippolyte Garnier mantinham uma livraria 

lucrativa em Paris chamada Garnier Frères, no Palais Royal. Já em 1844, o irmão mais 

novo, Baptiste-Louis, graças ao que aprendeu com seus irmãos, veio ao Brasil para dar 

continuidade aos negócios de sua família, trazendo consigo algumas novidades, como o 
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formato do livro francês (que perdurou por muitos anos), os preços de capa e, 

principalmente, a exibição dos livros em vitrines. Os três irmãos permaneceram em 

sociedade. 

Considerado como Oficial da Ordem da Rosa, em 1867, por prestar serviços à 

cultura imperial e, também, como livreiro-editor do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, Baptiste-Louis foi editor de grandes escritores brasileiros como, por 

exemplo, Aluísio de Azevedo, Araújo Porto Alegre, Gonçalves de Magalhães, Joaquim 

Manoel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis e Olavo Bilac, tornando-se, 

então, a principal casa editorial brasileira. Ele publicou, ainda, diversos textos para a 

instrução pública, incentivou autores iniciantes e, consequentemente, adquiriu os 

direitos de edição de seus romances; Além disso, publicou poesias, livros científicos e 

escolares, desenvolveu o trabalho de traduções e foi fortalecendo o mercado editorial no 

Brasil.  

Um “passeio” pelos catálogos da Editora Garnier, segundo a pesquisadora Eliana 

de Freitas Dutra, em seu texto “Leitores de além-mar: A Editora Garnier e sua aventura 

editorial no Brasil”7, permite traçar alguns pontos culturais brasileiros da segunda 

metade do século XIX, como um estudo dos livros editados, vendidos e lidos na época. 

Ademais, nesse mesmo contexto, Dutra afirma: 

  

A figura moderna do editor ultrapassaria, em muito, a condição de fiador 

intelectual e financiador econômico dos talentos literários, para se afirmar, entre 

o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, tanto nacional 

como internacionalmente, como um poder de tipo midiático e um poderoso 

instrumento cultural de troca intelectual, artística e literária, bem como de 

construção identitária. (BRAGANÇA; ABREU, 2010, p. 68) 

 

Baptiste-Louis só manteve a sociedade com seus irmãos até 1852. A partir desse 

ano, ele tornou-se o proprietário da B. L. Garnier, sendo o primeiro a distinguir as 

atividades de impressão e edição. Mesmo fora da sociedade, ele continuou publicando 

traduções e obras originais vindas da Garnier Frères, principalmente porque, com a 

criação do navio a vapor (1851), as viagens passaram a ser seguras em relação aos 

prazos de entrega das mercadorias. Muitas obras continuaram a ser impressas na França; 

                                                           
7 In: BRAGANÇA, Aníbal; ABREU, Márcia (org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: 

Editora Unesp, 2010.  
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além de prestígio à obra, o principal motivo para fazê-lo era econômico, pois custava 

menos que a impressão nacional. 

Sua livraria/editora fez-se tão notável que sua porta foi denominada “sublime” 

pelo jornalista João Luso (pseudônimo de Armando Erse de Figueiredo), em 1908, que 

ainda afirmou: “Transpor-lhe os umbrais é alcançar a notoriedade da época” (LUSO, 

2011, p. 332). Nela, Garnier não vendia apenas livros, ele vendia artigos de papelarias e 

artigos importados, “de guarda-chuvas e bengalas a pílulas, unguentos e charutos”, 

conforme apontou Hallewell. 

Sabendo que as atividades do editor e do impressor eram diferentes, Baptiste-

Louis mantinha, também no Brasil, uma tipografia chamada Franco-americana, na qual 

os equipamentos e os tipógrafos eram franceses. Nela, eram impressas obras que já 

haviam sido divulgadas da maneira mais popular da época: nos folhetins. Algumas 

narrativas de Machado de Assis, como Histórias da Meia-Noite (1873) e Helena (1876), 

são exemplos disso. Segundo Hallewell (2012): 

 

O Brasil, como sempre o fizera, imitou a França, embora não antes de 1839. O 

pioneiro nas traduções foi um eminente professor, jornalista e deputado do 

Partido Conservador, Justiniano José da Rocha. São dele as versões brasileiras 

de Mistérios de Paris, O Conde de Monte Cristo e de muitos outros folhetins. 

Trabalhava tão rapidamente que o Jornal do Commercio conseguia publicar 

quase em simultaneidade com o jornal de Paris. (HALLEWELL, 2002, p. 236) 

 

Garnier faleceu em 1893 e seus negócios voltaram para as mãos de seu irmão 

François-Hippolyte, marcando o declínio de seu comércio. Laemmert assumiu, então, 

seu lugar de editora proeminente, editando, inclusive, obras de Machado de Assis. Há 

que se destacar, todavia, uma decisão importante de Hippolyte: a publicação das obras 

do escritor Aluísio de Azevedo. Outro detalhe digno de nota é que ele tornou-se o 

principal editor de literatura hispano-americana. 

 

Belle Époque  

 

Ao final do século XIX e início do século XX, tanto o continente europeu quanto 

o Brasil viveram uma eclosão cultural, chamada Belle Époque, com cabarés, cancans, 
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cinemas, inovações tecnológicas, tais como a criação do automóvel, do avião, da 

bicicleta, do telefone e do telégrafo sem fio; no campo artístico, surgem, também, o 

Impressionismo e a Art Nouveau. Sendo assim, nesse período, os brasileiros mais que 

nunca usufruíram das novidades francesas para reestruturar a cultura brasileira, na então 

denominada Belle Époque Tropical. Nesse período, Paris consagra-se como um centro 

cultural mundial, inspirando vários outros países por meio de seus balés, boulevards, 

cafés-concertos, livrarias, operetas e teatros. 

Nesse meio tempo, no Brasil, em 1897, foi criada a Academia Brasileira de 

Letras (ABL), sob os moldes franceses. A princípio não havia sede própria, contava 

com poucas pessoas nas reuniões e falta de recursos financeiros para conduzir a 

instituição. Suas principais intenções eram divulgar a literatura, selecionar o melhor da 

produção literária nacional, incentivar as letras e profissionalizar o escritor. Segundo 

João Paulo Coelho de Souza Rodrigues, em seu texto “Academia Brasileira de Letras, 

patrocínio oficial e concursos literários durante a República Velha”8, “a Academia 

oscilou entre a afirmação pública de sua independência [...] e a recorrente procura de 

mecenato oficial” (RODRIGUES, 2010, p. 541). A Garnier era uma porta 

complementar à ABL, servia para aqueles que não tinham acesso à recém inaugurada 

instituição; nela, encontravam-se os intelectuais mais “populares” da época. 

Após tantas inovações, a Europa sofreu, também, as consequências da 

Revolução Industrial, que, como resultado, exigia mais mercados consumidores, de 

modo que o continente volta a expandir seus territórios com uma corrida por matérias 

primas. Deu-se, com isso, o imperialismo, também chamado de neocolonialismo. 

Grandes potências, como Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Japão e outras 

partilharam o continente africano e o asiático para explorá-los. Alguns sentiram-se mais 

prejudicados que outros, como a França, e, doravante, o mundo presenciou a maior 

guerra de todos os tempos até então. 

De certa forma, como a Belle Époque foi mais um movimento cultural e 

revolucionou o imaginário francês, não é possível datá-la de forma tão exata. Tomando 

como base essa “bela época” para a França, é possível assumir que a época em que 

Garnier fez crescer o mercado editorial brasileiro também foi “bela”. Por isso, pode-se 

afirmar que a Belle Époque editorial brasileira teve como protagonista Baptiste-Louis 

                                                           
8 In: BRAGANÇA, Aníbal; ABREU, Márcia (orgs.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São 

Paulo: Editora Unesp, 2010. 
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Garnier, editor francês essencial para as edições no Brasil. Como a censura também foi 

algo presente nesse cenário, seria interessante averiguar como ela se deu durante a I 

Guerra Mundial, o que não é possível fazer neste artigo.  

Em suma, ao pesquisar de forma mais aprofundada todos esses influxos 

supracitados, a conclusão a que se chega é que o Brasil tem muito da França em sua 

formação, embora tenha sido colonizado por Portugal. Sobretudo, ao analisar a história 

do livro e do mercado editorial brasileiros – e até da Literatura – o que mais se vê é a 

relação antropofágica do Brasil em relação à França, país do qual saíram vários 

importantes profissionais que se desenvolveram no Brasil, contribuindo para a formação 

do país. Percebe-se, pois, que esse campo de pesquisa é muito fértil e há muito o que se 

pontuar ainda, detendo-se no aspecto sócio-histórico para melhor enxergar essa 

transculturação. 
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