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Resumo: O Novo Romance Histórico Brasileiro obteve boa repercussão no 
ambiente cultural desde a década de 1970, angariando novos leitores, estimulando 
escritores e editoras a apostarem nesse novo mercado editorial. Escritores, público 
leitor, editoras e estatísticas apostaram fielmente nesse novo seguimento que, 
estruturalmente, formularam expectativas positivas a esse respeito. O problema é 
que a escassez de estudos comporta algo já identificado pelo pesquisador Antonio 
Esteves sobre a dificuldade de balizar esse seguimento tão importante. O “boom” 
dessa categoria textual conjecturou grupos interessados, formou associações de 
leitores, alimentou estatística, conjecturou novas perspectivas de investigações na 
academia. O presente artigo objetiva delinear algumas considerações sobre a 
evolução do romance histórico brasileiro na recém-atualidade, conjecturando 
desdobramentos que possam ser iluminados por outros pesquisadores 
interessados.Ao longo desse trabalho traremos para o palco dessas discussões 
alguns pesquisadores, cada qual ao seu modo, que nos últimos tempos discutiram 
essa questão, a saber: ESTEVES (2010), WEINHARDT (1994), TROUCHE (2005), 
HUTCHEON (1989), entre outros para compreensão do tema. Objetivamos através 
dessa breve leitura, identificar os motivos e razões da ampliação da inserção de 
romances históricos nas últimas décadas.  
 
Palavras chave: Novo Romance Histórico Brasileiro; Cenário Cultural; Grupos de 
leitores; Estatísticas, Editoras.   
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1.1 ALGUNS PRESSUPOSTOS 

 
E é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de 
estruturar nossa experiência passada e presente. (Umberto Eco) 

 

A epígrafe de Umberto Eco atesta duas pretensões que estruturam o seu 

pensamento: por um lado sublinha o caráter ficcional importante para todos os 

adultos especularem a forma de enxergarem o mundo contemporâneo, mantendo 

uma forte relação com o universo real e, por outro, problematiza as articulações 

entre passado e presente, entendido como um discurso que é substancial ao 

romance histórico contemporâneo. Efetivamente, a mesma epígrafe parece já 

antecipar qual o nosso propósito com o presente subtítulo. Ou se não antecipa, pelo 

menos nos oferta informações necessárias de que abordaremos, a princípio, acerca 

da interlocução entre os assuntos do passado e do presente, especificamente a 

questão do romance histórico na atualidade recente. Com efeito, o centro nervoso 

dessa discussão empreendida por Eco perfaz algo muito sintomático na leitura dos 

seus romances: o jogo híbrido das ciências humanas nas suas variadas vertentes. 

Outro fator importante nesse raciocínio evocado é a natureza do apelo à memória 

que consegue por via de regra articular lembranças do passado longínquo ou não, 

ao nosso questionamento contemporâneo. Nesse sentido, a experiência literária 

adquirida por cada leitor, acaba, muitas das vezes, interagindo e formulando a sua 

própria experiência de vida. Via ficção histórica ou não, cada leitor busca viver aquilo 

que não conseguiu viver durante a sua vida. A nosso ver, a linha de raciocínio de 

Eco é a defesa do movimento motriz ficcional como impulso de reconhecimento das 

incongruências do presente e passado.  Em suma, a articulação entre passado e 

presente evocada por Eco, como atualmente é bem observado nas narrativas 

históricas de linhagem contemporânea, faz parte da estratégia desse mesmo 

romancista histórico em não esquecer o passado, mas conjugá-lo com o seu 

presente.  

Em linhas gerais, é de bom alvitre, que o romance histórico tradicional teve 

suas fortes influências no século XIX com os romances de José de Alencar – A 

minas de prata (1865-1866), Guerra dos Mascates (1873) e Alfarrábios (1873) -

,especificamente com base na matriz do escritor escocês Walter Scott através de 

Wanwerley (1814), Rob Roy (1817) e Ivanhoé (1819).A tríade romanesca expandiu 
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novos horizontes culturais na Europa ocidental e, possivelmente, angariou um 

invejável número de leitores nos primeiros quartéis do mesmo século. Scott e 

Alencar testemunham às incongruências vistas no cotidiano histórico de época, 

voltando séculos e décadas atrás com a finalidade de circunscrever os principais 

acontecimentos. No entanto, essa obsoleta matriz foi superada pela queda do 

realismo formal burguês– efeito da chamada “desrealização” -, ensejada através das 

múltiplas vanguardas e ideias progressistas, algo já muito bem argumentado pelo 

crítico Anathol Rosenfeld1. O efeito dessa nova guinada provocou novas expansões 

estéticas ao longo das posteriores décadas e, grosso modo, na década de 1970 

teremos uma nova apreciação desse gênero tão aclamado.2Em um estudo 

proeminente intitulado Itinerário político do romance pós-64: A festa (1998), o crítico 

Renato Franco discorre com acuidade sobre várias questões que cercavam os 

romances confeccionados no período pós-64. Mescla de análise histórica e política, 

o autor aponta e sugere de maneira analítica como essa safra de romances reagiu 

ao período da ditadura militar, especificamente sua relação com os aspectos 

conservadores da época; objetivando em maior grau submeter esses romances a 

um número grandioso de exemplificações, Franco resgata todo o manancial 

interpretativo de romances que foram publicados nesta mesma época e sequer 

tinham sido explorados pelo viés político. Franco não analisa os romances de 

natureza histórica aos modos do pesquisador Antonio Esteves que demonstraremos 

nas linhas seguintes, mais deixa larga contribuição para a compreensão dos 

fenômenos estéticos daquele período, ao qual uma grande parte desses livros 

estava envolvida. Segundo o autor, esses romances que caracterizaram o estágio 

de resistência, seriam aqueles destinados à compreensão “[...] dos impasses e 

transformações experimentadas pela classe média urbana, particularmente a do Rio 

de Janeiro, que era então uma espécie de modelo do comportamento para o resto 

do país.” (FRANCO, 1998, p. 25), assevera Franco, localizando problemática que 

caracteriza boa parte desses romances.  

                                                           
1 Ver: ROSENFELD, Anatol. Reflexões sobre o romance moderno. In: Texto e Contexto. São Paulo: 
Perspectiva, 1995. 
2 Sobre esse arcabouço histórico latino-americano teremos as considerações da pesquisadora 
Magdalena Perkowska. Nas suas palavras: “La novela histórica publicada a fines de los setenta y 
enlosprimerosaños de losochenta, cuandoel ‘agotamiento’ cede larenovación, tiene sus 
raícesenladesconfianza de la historia inspirada por losacontecimientos de la década y se centra en 
problema de laverdad y el poder.” (PERKOWSKA, ANO, p. 38) 
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Logo após os primeiros anos da década de 1970, no cenário cultural literário 

brasileiro, o reaparecimento das narrativas históricas foi proeminente diante do 

público leitor 3que, se não foi tão acentuado em números, também não foi 

insignificante – embora tais romances não tenham, efetivamente, sido rotulados 

como romance histórico. Embora coubessem algumas ressalvas, esse período – de 

1970 a 1980 – não foi, grosso modo, favorável a prosa de caráter histórico, visto 

que, durante o período da ditadura militar, eram confeccionados romances que 

supriam a necessidade da resistência de esquerda frente às circunstâncias 

opressoras da direita. No entanto, conforme levantamento anunciado pelo 

pesquisador Antônio Esteves, esse número tenha chegado a 38 romances 

históricos, publicados entre os anos de 1970 a 1980. 4Até hoje, um romance como 

Incidente em Antares (1973) publicado no governo político ditatorial do General 

Médici divide opiniões a respeito de merecer o rótulo de ser ou não ser um romance 

histórico propriamente dito. 5O mesmo pode ser considerado histórico para algum 

tipo de leitor e regional para outro. A temática regionalista que o romance aborda, 

exigindo do leitor uma complexa bagagem cultural acerca da vida gauchesca, 

polemiza a questão do regional ensejado por Érico Veríssimo. Situação corrente, já 

explorada por Seymour Menton, que pôs a classificar pela questão histórica alguns 

romances do autor, desmerecendo 02 romances da trilogia O tempo e o vento - O 

Continente (1949), O Retrato (1951) e O Arquipélago (1961) -,por conjecturarque os 

dois últimos tenham sido escrito durante a vida do mesmo. 6Importante refletirmos 

que essa questão do regional e do histórico permeia ensaios devidamente 

respeitados, como é o caso do estudo da pesquisadora Marilene Weinhardt que 

abocanha os romances - Geração do Deserto (1963), As Virtudes da Casa (1985), 

                                                           
3 Embora tenhamos noção que seja enriquecedor, salientamos que não é interesse destas páginas 
recompor todo panorama dos romances históricos escritos durante esse período relevante e 
progressivo. O que deve nos interessar, isto sim, é tentar perceber como esse movimento de 
ressurgimento revigorou a literatura contemporânea e os romances de natureza histórica.  
4 Maiores detalhes ver anexo extraído e contabilizado das páginas 252-253 do livro já citado nessa: 
ESTEVES, Antonio R. O romance histórico contemporâneo (1975-2000). São Paulo: Unesp, 2010.  
5 A esse respeito ver: BASTOS, Alcmeno.O jogo do real e do irreal em Incidente em Antares, de 
Erico Veríssimo. Diadorim (Rio de Janeiro), v. II, p. 13-26, 2006. 
6O crítico Seymour Menton adverte logo no início do seu ensaio como marco de escolha desses 
romances que: “[...] La categoria de novela histórica para aquellas novelas cuyaacción se ubica total o 
por lo menos predominantemente enel passado, es decir, um passado no experimentado 
directamente por el autor.” (MENTON, 1992). Avulta-se nessa passagem uma espécie de senha para 
detectar os romances que podem ou não ser classificados de romances históricos, segundo Menton. 
Em suma, o estudo de Menton fortalece ainda mais essa discussão tão polêmica e acirrada, 
envolvendo os principais romances confeccionados neste período.  
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Cães da província (1987),O Guarda-roupa alemão (1989), entre outros -, publicados 

no Sul do Brasil.  

A bem da verdade, o ressurgimento do Novo Romance Histórico no Brasil 

aclimata uma série de fatores que agitam o cenário cultural brasileiro nas décadas 

posteriores aos lançamentos dos livros de Marcio Souza Galvez, Imperador do Acre 

(1976), Mad Maria (1980), Lealdade (1997), entre outros títulos os quais enumeram 

a tapeçaria romanesca -, conforme constata o crítico Antonio Roberto Esteves. 

Apoiado nas estatísticas editoriais acerca das principais publicações no mesmo 

período que registraram a grande aceitação dos romances do escritor acreano – 

situação bem elencada no anexo do seu estudo; demonstrando a síntese dessa 

nova safra-, ele reconhece, ainda na década de 1980, a continuação vigente desse 

novo gênero que modificou os hábitos de leitura de muitos leitores. Segundo consta 

no anexo formulado por Esteves (2010, p. 252-253), na década de 1980 foram 

publicados 71 narrativas históricas. A esse respeito é importante mencionarmos o 

artigo “A retomada do romance histórico no Brasil”, publicado no Jornal da Tarde no 

dia 19 de agosto de 1989 pelo crítico Antônio Dimas. Resenhando o livro Boca do 

Inferno (1990)7, da escritora cearense Ana Miranda, publicado no mesmo ano, 

Dimas aponta questões curiosas a respeito da formulação do romance. Nas suas 

palavras: “Parece que foi desse princípio que Ana Miranda partiu para repor em 

circulação a mixórdia social deste país no século 17.” (DIMAS, 1989) Ainda de 

acordo com o autor, duas fortes tendências marcariam esse movimento, são elas: 

“[...]a retomada do romance histórico brasileiro, com a consequente reconstrução 

mítica de um passado distante e brumoso, e o revigoramento de uma forma 

narrativa que andava se satisfazendo no experimentalismo.” (DIMAS, 1989) 

Posteriormente Ana Miranda lançará os romances O retrato do rei (1991) Desmundo 

(1996), Dias e Dias (2002), para enumerar apenas os principais. Em suma, a safra 

literária histórica produzida nessa época foi responsável por colocar no pedestal 

cultural figuras literárias que não possuíam uma caracterização precisa desse 

gênero.  

                                                           
7 Ainda segundo o crítico Antônio Dimas: “Dessa garimpagem arqueológica nasce um dos paradoxos 
desse romance de intriga, favorecido ainda por ligeiro toque policial: a mentira romanesca chega 
muito mais perto da verdade histórica do que a mitologia oficial que pinta esta terra como exemplo de 
cordialidade inesgotável.” (DIMAS, 1989) 
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A despeito do romance histórico produzido em terras vizinhas ao Brasil, o 

‘Novo Romance Histórico Hispano-americano’ (2001) título do conjunto de ensaios 

organizados pelos pesquisadores Antonio Roberto Esteves e Heloísa Maranhão 

reflete sobre a literatura de pano de fundo histórica produzida nos países hispanos 

como anuncia o próprio título. Conforme salienta os autores (2001, p. 86) a literatura 

que compõe o cenário da América sempre teve envolvida com questões históricas 

desses países. De acordo com os pesquisadores algumas questões ensejam o 

enredo dessas narrativas históricas, tais como: “[...] a origem da América, seus 

processos sócio-políticos, o dilema da identidade, a cultura híbrida, a trajetória da 

modernidade à pós-modernidade [...]”, conforme suas distinções e semelhanças. 

(ESTEVES; MARANHÃO, 2001, p. 86) Com base no estudo do autor Roberto 

González Echevarría, sobre a questão da ruptura histórica que “[...] desencadeou 

uma crise na historiografia vigente ao trazer o novo e o desconhecido para um 

mundo já conceituado.” (ESTEVES; MARANHÃO, 2001, p. 86), Esteves e Maranhão 

assinalam que houve uma predominância de romances históricos para preencher as 

lacunas dessa mesma crise anunciada. Nas palavras dos autores: “Mais do que isso, 

é significativo o fato de ter sido esse tipo de narrativa um dos pilares de construção 

das emergentes nacionalidades no século XIX.” (ESTEVES; MARANHÃO, 2001, p. 

87) Ao ver dos críticos tal predominância também corrobora para a questão da 

nacionalidade marcante nos países vizinhos. Por complemento aos dizeres dos 

pesquisadores, o crítico uruguaio Angel Rama no seu clássico ensaio, A cidade das 

Letras (1985) advoga que: “A constituição das literaturas nacionais que se cumpre 

no final do século XIX é um triunfo da cidade das letras, que pela primeira vez em 

sua longa história, começa a dominar o seu contorno.” (RAMA, 1985, p. 93) 

Ressurgimento e grande aceitação de romances históricos seriam, portanto 

as questões que dominaram a maior parte do painel literário da década de 1970 e 

1980: após a reinserção desse novo gênero no mercado de livros no Brasil. 8Período 

marcado pela voga cristalizada dos romances políticos e simultaneamente 

                                                           
 
8 Sobre essa questão temporal na produção literária de muitos escritores o crítico Karl Eric 
Schollhammer assevera uma reflexão. Nas suas palavras: “Uma das definições dadas aos escritores 
das décadas de 1970 e 1980 no cerne dos debates em torno da revisão pós-moderna do projeto 
moderno e modernista era exatamente essa permissividade que possibilitava a retomada, mesmo 
que irônica, de formas narrativas, figurativas e representativas que foram abandonadas e 
estigmatizadas pelo experimentalismo modernista que predominou até o finaldos anos 1950.” 
(SCHOLLHAMMER, 2011, p. 156) 
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históricos, dada a natureza da matéria incorporada às narrativas, que eram 

narradas, na maior parte das vezes, no calor da hora.  Visto dessa forma, esse 

mesmo período foi crucial e extremamente prolifico para o mercado nacional, 

impulsionando muitas casas editoriais à procura de novos romancistas históricos. 

Sem grande margem de erros, acreditamos que após a publicação desses romances 

acima mencionados, outros foram preenchendo prateleiras e, consequentemente 

angariando novos leitores – inserindo grandes nomes no mercado nacional de 

romances históricos. Embora seja curioso e necessário, não é nosso objetivo 

rastrear todos esses romances que alavancaram grandes vendagens, empreitada já 

realizada pelo pesquisador Antônio Esteves e Seymour Menton. É importante 

mencionarmos que muitos escritores visarão compor novos romances históricos à 

medida que esse nicho de mercado consiga angariar público leitor menos 

fragmentado e rarefeito. Por tabela, na década de 1990, muitos romances históricos 

também fornecerão conteúdos curiosos para boa parte do público leitor interessado 

acerca da realidade nacional, alcançando o maior número de publicações em torno 

do gênero. Conforme depoimento do crítico Flávio Carneiro: “Na década de 1990, o 

número de publicações de autores estreantes simplesmente dobrou em relação aos 

anos 70, e ao fator quantidade vieram somar-se outros dois: qualidade e diversão.” 

(CARNEIRO, 2005, p. 31) Assim, com a sintomática frase “é cada qual montar seu 

próprio percurso, sem culpa” em que Carneiro (2005, p. 31) sublinha o 

aproveitamento que a literatura democrática finde ao regime ditatorial promete 

outorgar ao conjunto de romancistas que deseja inovar, como é o caso de vários 

deles. Nessa manobra, o gaúcho Luís Antônio de Assis Brasil e seu conterrâneo 

Moacir Scliar, autor dos livros Concerto Campestre (1997) e A majestade do Xingu 

(1997), respectivamente, lideram essa listagem tão proveitosa e sintomática.  É 

polêmico notarmos a presença de Paulo Coelho como Jô Soares, considerados 

literatura de massa, como escritores do gênero de ficção histórica de acordo com 

Antônio Esteves. Novamente teremos contabilizado e qualitativamente nomeado, de 

acordo com o anexo do pesquisador Esteves (2010, p. 254) a somatória de 147 

narrativas históricas, isso sem contar o ano 2000.  

O diagnóstico quantitativo e qualitativo também fora traçado pelo pesquisador 

Seymour Menton, num contexto específico das publicações de romances históricos 

publicados no bojo do continente latino-americano. Como já mencionamos, fruto de 
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uma pesquisa trabalhada por vários membros durante anos, o autor contabiliza esse 

número surpreendente de narrativas históricas tradicionais e novas. Diferentemente 

de Esteves que cria um anexo, a contagem estabelecida no início do ensaio do 

pesquisador canadense, nomeadas pelo subtítulo “Novelas Históricas 

Latinoamericanas más tradicionales, 1949-1992”, essas diferem das novas 

narrativas históricas de linhagem contemporânea, segundo Menton. Nas suas 

palavras: “La justificación de incluirlas aqui es para demostrar laproliferación de todo 

tipo de novela histórica a partir de los setentas.” (MENTON, 1993, p. 15) Ainda, de 

acordo com o autor, muitos desses romances contabilizados diferem da cunhada 

sigla NNH, no entanto, em algumas situações as características são questionáveis e 

debatidas.  Conforme nosso somatório, incluindo o Brasil, a quantidade de 56 

romances históricos – na denominação “Nueva Novela Historica” -, datados de 1949 

a 1992, segundo o autor (MENTON, p. 14-15), reforça sua tese do surgimento de um 

novo modelo de romance naquele período. Curiosamente o número de romances 

históricos publicados foi liderado por México, Brasil e Argentina. Na década de 1980, 

teremos a quantidade de 85 romances históricos, excluindo os romances brasileiros 

já contabilizados por Esteves acima.  Assim, na década de 1990 a nação mexicana 

teve o maior número de escritores inscritos na categoria de romance histórico, 

seguidos da Venezuela, Argentina e Brasil. Excluindo da contagem os romances 

brasileiros que já foram anunciados por Antônio Esteves, segundo Menton (1993, p. 

25-26) teremos na década de 1990 a contagem de 44 romances publicados até o 

ano de 1992, período recortado por Menton. Portanto, o diagnóstico enumerativo e 

qualitativo traçado por Menton reforça o gradativo número de publicações que 

expansivamente avançou no território latino-americano. 

O artigo Ficção Brasileira Contemporânea: assimilação ou resistência? (2001) 

da pesquisadora Tânia Pellegrini reforça ainda mais a tese das inúmeras 

publicações de romances históricos na literatura moderna brasileira. Navegando 

seus horizontes especulativos no acervo das principais discussões dos teóricos que 

mais enfatizaram o conceito de pós-modernismo, Pellegrini traça um verdadeiro 

mosaico referencial problemático sobre o tema. Desde o surgimento da revista 

“Journal of Postmodern Literature and Culture”, no ano de 1972, passando pela 

publicação do texto Learning from Las Vegas, de Robert Venturi, atravessando 

François Loyard, em 1979 e Jurgen Habermas no mesmo ano, entre outros 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes


- 9 - 

 

 
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 06 – Ano III – 10/2014 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

mencionados, a autora aprofunda o panorama contextual e esmiúça o termo pós-

modernismo. Após as formulações conceituais diagnosticadas pela glosa dos 

autores, Pellegrini discute os gêneros literários difundidos após a abertura 

democrática cultural brasileira que seria o romance contemporâneo de conteúdo 

histórico. Segundo a autora: “São textos que pretendem questionar a veracidade do 

discurso histórico e também se autoquestionar, dobrando-se sobre si mesmos, 

desmistificando a representação e frisando a incapacidade de significar uma 

‘verdade única’.” (PELLEGRINI, 2001, p. 07) Em outras palavras, o fragmento 

anuncia o grande mote de arranjos que a arte moderna propõe ao desconstruir o 

consagrado, o cânone, o tradicional, subvertendo suas verdades, buscando romper 

as estruturas já estabelecidas. Portanto, as reflexões de Pellegrini conseguem dar 

respaldo a um dos principais objetivos da nova forma de confeccionar ficção nos 

tempos atuais.    

A presente investigação visa tecer algumas considerações acerca do Novo 

Romance Histórico Brasileiro na atualidade, expandindo olhares para alguns 

escritores que se destacaram nesse novo seguimento, o público receptivo dessas 

leituras, as editoras e, por último as estatísticas que revelam os bastidores 

numéricos desse assunto tão importante. Ao expormos as razões e motivos que 

cercam o objetivo dessa investigação, podemos brevemente orquestrar a seguinte 

problemática que seguirá a nossa linha de raciocínio, a saber: em que período o 

Novo Romance Histórico Brasileiro adquire novos rumos no Brasil? Quais são esses 

romances? Qual a importância desse novo gênero na atualidade? Qual seria a 

estatística de escritores, romances, leitores que alimenta esse gênero literário tão 

polêmico? Quais são as associações e grupos eletrônicos que buscam no romance 

histórico um modo de conhecimento e interação? Quais os problemas que ainda 

permanecem e dificultam o trabalho de muitos pesquisadores acerca dessa atual 

produção?  Objetivamos deixar algumas contribuições importantes acerca desse 

tema tão pouco explorado na academia e nos meios impressos dos cadernos de 

cultura do país. Em suma, essas indagações percorrerão o nosso mote investigativo 

nas linhas desse trabalho. Movimento que rastrearemos a seguir.  
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1.2 DESENVOLVIMENTO 

 

Mas, em relação à quantidade de romances históricos que foram publicados 

nas últimas décadas em território nacional, o que poderíamos dizer?9Mesmo sem 

termos realizado algum tipo de tratamento estatístico acerca das grandes vendagens 

de romances históricos no Brasil nos últimos anos, podemos conjecturar que o 

romance histórico conquista cada vez mais o número de vendas nas livrarias. 10Fato 

curioso que boa parte dos pesquisadores, de acordo com seus interesses, 

estabeleceu adendos panorâmicos acerca do extrato dessas publicações. O 

pesquisador Antônio Roberto Esteves, com base no estudo da autora Marilene 

Weinhardt, afirma que: “[...] 16 romances históricos que receberam o Prêmio Jabuti, 

entre 1981 e 2000, alcançando a média de quase um romance histórico por ano” 

(ESTEVES, 2008, p. 63). Coincidentemente, sobre o mesmo período, que o autor se 

debruça com base no levantamento realizado pelo crítico canadense Seymour 

Menton11, para ampliar e difundir a lista de romances históricos publicados em 

território brasileiro nas duas últimas décadas do século XX. Somando a quantidade 

de obras levantadas, dentro do número de anos, o autor rastreia a quantidade de 

221 romances históricos lançados entre os anos 1980 à 2000, conforme nosso 

                                                           
9 O crítico Flávio Carneiro detecta esse grande ressurgimento, conforme palavras: “A ficção com base 
em fatos ou momentos históricos também merece registro. Presente desde sempre em nosso 
repertório literário, sob o nome um tanto genérico de romance histórico, a narrativa construída a partir 
de dados registrados nos anais da história oficial vai, obviamente, adquirindo contornos diferenciados 
à medida que se alteram as condições de produção e recepção do texto literário e do próprio texto 
histórico.” (CARNEIRO, 2005, p. 308) 
10 Outra estimativa realizada pela autora portuguesa Maria de Fátima Marinho no seu livro O romance 
Histórico em Portugal (1998) pode nos ajudar a compreender esse grande efeito de publicações no 
âmbito geográfico português. Com base nos anexos averiguados (MARINHO, p. 309), 
especificamente no subtítulo ‘Subsídios para uma Cronologia do Romance Histórico em Portugal’, 
junto ao nosso somatório entre os anos de 1980 à 1998 a autora enumera 66 romances. O resultado 
desse recenseamento é a estimativa que o gênero evoluiu exponencialmente no país. No ano de 
1994 foram publicados 11 romances. A autora que sobressaiu em número de publicações de 
Romances Históricos foi Augustina Bessa-Luís.   
11 O crítico canadense no seu ensaio “La Nueva Novela Histórica de La América Latina 1979-1992”, 
tece uma curiosa estimativa sobre os romances históricos publicados nos países que compreende o 
pano de fundo geográfico hispano-americano. O autor utiliza algumas siglas desses países para 
melhor elucidar o seu panorama ensaístico, a saber: ARG-Argentina, BOL-Bolivia, BR, Brasil, CH- 
Chile, COL, Colômbia, CR, Costa Rica, CU-Cuba, RD República Dominicana, EC-Ecuador, GDP-
Guadalupe, GUA-Guatemala, GYN-Guayana Francesa, HTI-Haiti, HON-Honduras, MTQ-Martinica, 
MX, México, NIC-Nicaraguá, PAN-Panamá, PAR-Paraguay, PER-Perú-PR-Puerto Rico, SAL-El 
Salvador, UR-Uruguay, VZ-Venezuela. De acordo com o nosso somatório, entre os anos 1979 e 
1992, compostos de romances históricos de natureza tradicional, foram 65 romances, sendo 30 
romances históricos brasileiros publicados.    
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somatório contido no anexo das páginas 253 à 261. 12De igual modo, o autor alerta 

que não se deve levar essa amostragem de forma objetiva, pois o número de 

editoras menores e pela amplitude geográfica do país não seria possível realizar um 

rastreamento catalográfico tão exato. Esteves também salienta que muitos desses 

romances tiveram traduções em vários outros países, possibilitando outros 

desdobramentos culturais acerca dos episódios da História Nacional fora das nossas 

fronteiras. Situação já registrada (2001, p. 93) por Esteves e Maranhão no anterior 

ensaio “A ficção narrativa e o signo da história”, em que ambos resgatam essa vasta 

conjuntura de novas publicações no âmbito latino-americano. 13 Embora o autor não 

avance mais sobre as características dessas publicações, evidenciando o 

aprofundamento da amostragem, seu estudo corrobora, assim como da 

pesquisadora Marilene Weinhardt, para conjecturarmos que o gênero têm se 

sobressaído nos últimos anos como fenômeno editorial. 14 

Ao retomarmos as considerações refletidas acima acerca da produção de 

romances históricos nas últimas décadas, verificamos que o estudo de Esteves15, 

Weinhardt, Menton e Marinho carecem de uma abordagem que estime as recentes 

publicações literárias após o ano 2000. Por tabela, o recorte dessa recente lacuna 

                                                           
 
12De acordo com o autor Antônio Roberto Esteves: “Nota-se nos últimos anos uma excepcional 
proliferação de romances históricos. Enquanto de 1949 até o final da década de 1970 encontramos 
92 publicações; nos anos 1980 o número passa para 77 publicações, mais que o dobro de 
publicações. Na década de 1990, chega- se à cifra de 147 publicações, superando a média de uma 
publicação mensal” (ESTEVES, 2010, p. 63). 
13 Nas palavras de ambos os pesquisadores: “O conjunto é vasto e incrementa-se com a constante 
publicação de novos títulos, prêmios literários, traduções, aumento do número de leitores, êxitos 
editoriais, aspectos que corroboram a vitalidade do gênero” (ESTEVES; MILTON, 2001, p. 92-93). 
14Podemos postular que um estudo de amostragem que avançasse no quesito de averiguar a 
quantidade de romances históricos que foram publicados entre os anos de 2000 à 2010 lograria êxito. 
Nas palavras do autor: “Por uma questão prática, encerramos nossa pesquisa no ano de 2000, mas 
um rápido passeio pelas livrarias, catálogos de editoras ou sites de venda comprova que a lista 
poderia continuar.” (ESTEVES, 2010, p. 63) O reexame dessa investigação fortaleceria outros 
possíveis desdobramentos.  A reclamação desse estudo por parte dos pesquisadores interessados 
no tema poderia diagnosticar o atual público ledor desse assunto. A formação desse público leitor, a 
mutação do mesmo, o diagnóstico do interesse, também estão a reclamar um estudo. 
15 De acordo com nossa consulta no Plataforma Lattes do pesquisador Antônio Roberto Esteves 
notamos que os efeitos operatórios do Novo Romance Histórico foram devidamente estudados no 
período apontado. Conforme palavras do autor: “1996 - 2003 O novo romance histórico brasileiro 
Descrição: Partido dos elementos comuns entre literatura e história, o projeto fixa em um gênero 
fronteriço, como é o caso do romance histórico. Na literatura brasileira contemporânea, procura 
estabelecer semelhanças e diferenças este esse tipo de narrativa e o romance histórico tradicional 
criado por Scott, estudando uma série de obras representativas do subgênero.  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1)”   
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ocorre porque os 04 pesquisadores mencionados tiveram a preocupação de 

catalogar esses romances apenas até a data de publicação dos seus respectivos 

ensaios críticos: 2010, 1998, 1992, 1998, respectivamente.  É fato que o 

pesquisador Esteves não menciona no seu compêndio cronológico o romance 

histórico A República dos Bugres, publicado no ano de 1999, tampouco O Proscrito 

publicado em 2004, ambos do baiano Ruy Reis Tapioca. Esquecimento, ignorância 

ou simplesmente recusa? As três alternativas juntas também podem fornecer-nos as 

pistas hipotéticas da carência de real estimativa que aborde em números o repertório 

de vendagem, facilitando a compreensão estatística desse novo interesse do leitor 

no século XXI. A esse propósito, outro rastreamento complementar realizado acerca 

da publicação de romances históricos nos últimos 13 anos pode ser averiguado no 

site oficial da Biblioteca Nacional (http://catalogos.bn.br/). De acordo com nossa 

pesquisa realizada, fugindo de pretensões exatas, resolvemos filtrar através da 

palavra chave “ficção brasileira” e, consequentemente atestar que foi extremamente 

produtiva a quantidade de romances históricos publicadas no Brasil na primeira 

década do século XXI. Ao digitarmos a expressão “romance histórico” e filtrarmos o 

ano de edição 2000-2013 visualizamos a quantidade de 140 registros. Curioso notar 

que abaixo dos títulos desses romances o pesquisador verificará a nomenclatura do 

gênero dos mesmos. Portanto, tal amostra alimenta possíveis subsídios para uma 

investigação mais detalhada que porventura limitaria o nosso interesse tratado aqui 

na redação desse artigo.  

Ainda que aceitemos essa estimativa da publicação de romances históricos 

calculada acima pelos pesquisadores, resta refletirmos sobre a importância do 

público leitor pela leitura dos romances históricos. A questão brota: por que o público 

adquire narrativas históricas? Sobre esse aspecto o psicólogo e escritor Isaías 

Pessotti advoga no seu artigo “Vantagens do turismo temporal”, os principais 

modismos que alavancariam vários leitores na busca por romances históricos. O 

artigo foi publicado no ano de 1994, portanto, o autor e tampouco o leitor já estavam 

cientes da noção de outros romances que preencheriam nos anos posteriores as 

prateleiras das maiores livrarias espalhadas pelo país. O título do artigo, 

caracterizado por uma acepção generalista, pouco conduz a imaginarmos que o 

autor desenvolverá algo relacionado ao turismo temporal em relação à leitura de 

romances históricos. Remontando alguns aspectos etimológicos e semânticos de 
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algumas palavras, o autor pressupõe que a escrita da história nem sempre se 

constitui da mesma carga de historicidade daqueles vocábulos que foram utilizados 

para atingir determinada representação. Neste artigo, o autor, objetiva traçar as 

principais razões às quais o novo romance histórico, fugindo de uma tradição 

racionalizada, consegue incrementar através da sedução do passado, uma possível 

incorporação aos eventos já petrificados e esquecidos. “O que seduz o leitor de 

ficção histórica, seria, portanto, o prazer lúdico do pensamento delirante, na 

revivência afetiva do passado, imune à insegurança ansiógena do absurdo e com a 

sensação de pleno gozo de sua razão” (PESSOTTI, 1999, s/p). Portanto, ao ver de 

Pessotti, a ficção histórica serve como aparato “lúdico delirante”, visando trazer o 

fascínio daquilo que raramente os livros de história aos moldes tradicionais 

conseguiram realizar.     

 É importante também assinalarmos, especificamente nos últimos anos a 

motivação atual dos leitores comuns pelo interesse em adquirir informações 

históricas acerca da nação brasileira. Assim, são momentos da História brasileira 

que atinge outros patamares receptivos além do público acadêmico, formador de 

opinião e, consequentemente bem informado. A história salta o universo acadêmico 

para angariar as áreas comuns da sociedade. 16Atualmente se multiplicam os 

programas televisivos – HistoryChannel, Tele História, Canal Brasil -, que visam 

ofertar visibilidade aos eventos históricos, angariando espectadores contumazes 

acerca do conhecimento do pretérito e, consequentemente valorização da memória. 

As minisséries televisivas baseadas em acontecimentos históricos reproduzidas na 

Rede Globo de Televisão – Lampião e Maria Bonita, A Casa das Sete Mulheres, 

Memorial de Maria Moura, entre outras -, tornaram-se chamariz para angariar um 

novo público telespectador, conforme salientam aspesquisadoras Veronica Koris e 

                                                           
16No entanto, essa afirmativa ainda permanece com algumas ressalvas em relação a popularização 
da História perante o público de massa, conforme entrevista concedida a Revista de História da 
Biblioteca Nacional a historiadora Mary Del Priore ao ser questionada sobre a popularização da 
História pelo público de massa.  Nas suas palavras: “Vejo com bons olhos. Agora, a produção 
acadêmica é uma coisa e as obras para o grande público são outra. Eu acho que são trabalhos com 
características completamente diferentes. Mas há um distanciamento cada vez maior entre a 
discussão científica e as áreas do grande público. Quem escreve para o grande público hoje está 
pensando em quais são os temas que poderão interessar ao leitor. Porque livro no Brasil custa muito 
caro e nós não estamos conseguindo multiplicar os nossos leitores.” (PRIORE, 2010, s/p) 
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Michele Machado. 17Uma simples caminhada pelas bancas e livrarias fará com que o 

leitor perceba a quantidade de revistas de história – Revista de História da Biblioteca 

Nacional, História Viva, Revista Nova História, Leituras da História, Revista História 

Catarina, entre outras -, presas junto às prateleiras. A proliferação de abordagens 

acerca dos episódios da história nacional cresceu exponencialmente, tornando-se 

algo rentável para as principais editoras do país, ampliando novas páginas fora 

daquilo que os meios acadêmicos pregavam, promovendo um espaço promissor 

democrático na articulação entre “passado e presente”.  

A expressão “emergência da memória” (HUYSSEN, p. 09) cunhada pelo 

crítico alemão Andreas Huyssen é utilizada para caracterizar uma das preocupações 

culturais na sociedade ocidental pela busca incansável do registro é marcante para 

diagnosticar a busca dessas novas publicações. 18Por alusão a expressão “falta de 

um presente” (DOBLIN, 2006, p. 35) também é utilizado pelo autor Alfred Doblin para 

“encontrar paralelos com a História” e caracterizar a vontade “de localizar-se 

historicamente.”Assim, também pelo viés da procura do conhecimento da história 

pelo público leitor atual, especificamente num contexto argentino, a autora Beatriz 

Sarlo encontra na frase “O passado está na moda” (SARLO, 2004, p. 147), uma 

maneira alusiva de dizer que a “história domina as livrarias dos shoppings e as redes 

de livrarias” caracterizando a intensa busca de romances históricos, biografias, 

testemunhos e documentários. Por essa perspectiva, os fios históricos da nação 

têm, obviamente, novos destinos a serem alcançados: o público de massa e o 

público leigo nos assuntos históricos. Sobre esse assunto, o jornalista Laurentino 

Gomes faz uma breve reflexão pela ampliação do público leitor de massa na busca 

                                                           
17 Maiores detalhes ver também: MACHADO, Michele. Minisséries Históricas: dispositivos midiáticos 
mediadores entre fatos e personalidades históricas e a sociedade contemporânea. In: Anais do XIV 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Rio de Janeiro – 7 a 9 de maio de 
2009.  
18 A intensa busca pela memória não para por ai, mesmo o contexto sendo europeu ou 
norteamericano, Huyssen cria um verdadeiro diagnóstico sobre tal questão. Segundo o autor: “Desde 
a década e 1970, pode-se observar, na Europa e nos Estados Unidos, a restauração historicizante de 
velhos centros urbanos, cidades-museus e paisagens inteiras, empreendimentos patrimoniais e 
heranças nacionais, a onda da nova arquitetura de museus (que não mostra sinais de esgotamento), 
o boom das modas retrô e dos utensílios reprô, a comercialização em massa da nostalgia, a 
obsessiva aumusealização através da câmera de vídeo, a literatura memorialística e confessional, o 
crescimento dos romances autobiográficos e históricos pós-modernos (com as suas difíceis 
negociações entre fato e ficção), a difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais, geralmente 
usando a fotografia como suporte, e o aumento do número de documentários na televisão, incluindo, 
nos Estados Unidos, um canal totalmente voltado para História: o history channel.” (HUYSSEN, 2000, 
p. 14) 
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por tais assuntos. “Ele pode ser observado no mercado editorial de livros, que nunca 

vendeu tantas obras sobre o tema, e no grande número de títulos de revistas, site de 

internet e outras publicações dedicadas ao assunto” (GOMES, 2013, p. 27). 

Compartilhamos com o fragmento de Gomes, que evidencia uma tendência nacional 

pela busca de publicações que condiz respeito às “explicações para o país de hoje”. 

Ao ver do autor, o conhecimento da história perfaz uma melhor compreensão acerca 

do nosso presente, ou seja, uma articulação entre passado e presente. Em suma, 

seja através dos romances históricos, seja através de uma boa leitura das 

publicações da história nacional, o leitor pode munir-se de muitas informações sobre 

o passado para que possa elucidar o seu presente.      

No plano de raciocínio brasileiro, a pesquisadora Marilene Weinhardt, no seu 

artigo Considerações sobre o romance histórico (1994) descreve com total argúcia 

às principais nuanças entre as relações possíveis no campo epistemológico entre 

Literatura e História. O artigo publicado na década de 1990, assim como de Isaías 

Pessotti, citado acima, já revela o potencial argumentativo da pesquisadora frente à 

escassez de compêndios que iriam revelar, em maior grau, a natureza teórica do 

romance histórico na virada do século.19 Weinhardt aponta e sugere algumas 

abordagens por parte dos principais teóricos renomados sobre ambas as questões, 

esmiuçando conceitos de George Luckacs, Mickail Bakhtin, Flávio Loureiro Chaves, 

entre outros. A autora, tenta ao máximo evidenciar esses diálogos teóricos que soam 

quase de maneira análoga um com outro. Igualmente, Weinhardt rastreia todo um 

percurso de pesquisas (congressos, eventos e similares) realizado durante as 

décadas de 1980 e 1990 que ajudaram ampliar e divulgar os estudos recentes nessa 

mesma área. O equacionamento dessa questão renderia não apenas na quantidade 

de romances, mas também na qualidade. Após lamentar a escassez de estudos que 

remontam essa dupla questão, a autora afirma que: “Desde que a narrativa ficcional 

alcançou foros de cidadania estética, o romance histórico alterna períodos de brilho 

com períodos de obscuridade. Na literatura brasileira não é diferente, mas a história 

                                                           
19 Refiro-me ao ensaio “Romance histórico: das origens escocesas ao Brasil finissecular”, ao qual a 
pesquisadora Marilene Weinhardt consolidará de forma panorâmica, através de uma retomada, 
alguns ajustes teóricos, relembrando brevemente alguns comentários do seu artigo na década de 
1990, especificamente as formulações entre Epopeia e Romance do teórico russo Mikail Bakhtin. 
Devemos ressaltar que, durante este intervalo de dezesseis anos (1994-2010), das duas publicações, 
é possível notar uma profunda consolidação sobre tal assunto.  
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da literatura não se deteve o rigor no percurso do romance histórico entre nós, ainda 

que a produção não seja desprezível quantitativamente e às vezes qualitativamente” 

(WEINHARDT, 1994, p. 03). 

Retomando o fio da meada, em relação ao romance histórico na atualidade. 

Segundo a pesquisadora Magdalena Perkowska, no seu ensaio Histórias Híbridas 

La nueva novela histórica latino-americana (1985-2000) ante las teorias pós-

modernas de la historia (2008) a vulta apreciação de romances históricos modernos 

na década de 1980 estaria ligada a alguns fatores de natureza política. Informada e 

munida acerca de uma perspectiva globalizada, a autora nutre, por sua vez, seu 

ensaio citando autores (FredricJ ameson, Terry Eagleton, Baudrilard) que enfatizam 

a questão da tendência neoliberal contemporânea. 20No entanto, apesar de sua 

pesquisa ser rigorosa nas fontes históricas, ela acaba perdendo a força no 

esmiuçamento dos romances: situação que poderia render bons frutos no início da 

análise empreendida. Devemos salientar que o contexto extraído através do seu 

estudo é densamente povoado pela história e economia global e, no caso, aspectos 

especificamente culturais brasileiros não chegam a ser mencionados, acreditamos 

ser possível utilizarmos de forma alusiva ao contexto da proliferação de romances 

históricos. Durante a introdução do seu estudo, contextualizando com vários eventos 

históricos importantes, seu foco é comprovar insistentemente que as aberturas 

políticas instaladas em alguns países europeus e latino-americanos provocaram 

novas publicações de romances históricos. “A fines de la década, el continente 

latino-americano entrabaen una nueva fase neoliberal y globalizante, de su 

economia y política” (PERKOWSKA, 2008, p. 29). Com base na citação do 

historiador Paulo Vizentini, Perkowska advoga que a fragmentação social, provocada 

                                                           
20 Mesmo sem se referir aos romances históricos, o discurso de Hayden White parece fazer alusão ao 
discurso reflexivo da pesquisadora Magdalena Perkowska acerca dos eventos históricos que 
percorrem o presente histórico. O crítico também detecta o avanço da ciência, globalização e 
tecnologia como eventos históricos que mudaram o cenário global. Nas palavras do autor: “En 
nuestra época, muchos otros eventos possibilitados por nuevas tecnologias y modos de producción y 
reproducción há modificado la naturaliza de las instituiciones y las prácticas que habían permanecido 
intactas durante milênios – por ejemplo, la guerra y la medicina. Éstas han cambiado tan 
radicalmente, que se torno imposible escribir una historia de, por ejemplo, la guerra, como un cuento 
acerca de un desarollo continuo desde la era de piedra hasta – digamos – nuestros días. Las armas 
de destrucción massiva producenun salto revolucionário enla historia de la guerra. Los antibióticos y 
la ingeniéria genética cambian definitivamente la naturaliza de la medicina para el futuro previsible. 
Todo ello sugere que los princípios que hacen posible el cambio histórico en una primera instancia, 
pueden a su vez modificarse. Enotras palavras: el cambio mismo puede cambiar, al menos en la 
historia, si no también em la naturaliza. Síesto es así, entonces también puede cambiar la naturaliza 
de los eventos” (WHITE, 2010, p. 131). 
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pelo abandono do Estado como orientador da coletividade acabou gerando vários 

movimentos sociais. Uma frase se mantém contundente no seu ensaio: “Es este 

contexto incierto de redemocratizacion, crisis y transformacion social que la novela 

histórica emerge com um nuevo vigor” (PERKOWSKA, 2008, p. 30). 

Não obstante, após esse longo introito, podemos questionar brevemente: o 

que poderíamos esperar de um romance histórico lido na atualidade? Dependendo 

do interesse do leitor, a resposta mais coerente seria que tal obra pudesse revelar 

algo novo 21ou simplesmente pudesse ser fiel aos episódios envolvidos no enredo. 

22As duas respostas hipotéticas podem tomar diferentes rumos, já que revelar algo 

novo sempre é agradável para aquele leitor que deseja nutrir alguma esperança de 

uma dúvida mal esclarecida; ou atingir a verdade, também seria útil, ao menos, para 

os historiadores mais dedicados/fiéis aos documentos históricos. Como observamos 

as considerações tecidas acima, não são tão otimistas ou cristalizadoras. Outra 

questão coerente que pode ser levantada: será que nesses romances o papel do 

escritor atribuiria alguma evidência histórica ou simplesmente navegaria pelos 

documentos sem ao menos ser verossímil. A nosso ver, a resposta mais admissível 

seria que como qualquer romance histórico, boa parte desses romances usam 

vestígios de determinada realidade do passado como pressuposto para encenar ou 

dramatizar de forma elegante uma representação notável daquele tempo remoto, 

articulando questões que se elucidam no presente da escritura do romance ou no 

tempo de leitura do leitor. A esse respeito, a crítica Leyla Perrone-Moisés tece a 

seguinte assertiva: “As obras são objetos programados para se presentificarem 

indefinidamente na leitura.” (MOISÉS, 1998, p. 25) Em suma, o romance histórico 

contemporâneo consegue articular passado e presente através de múltiplas visões 

                                                           
21 Sobre esse aspecto, o crítico e escritor Umberto Eco, no seu livro Pós-escrito O Nome da Rosa 
(1985), esclarece: “Mas em um romance histórico não se pode fazer isso, porque se narra também 
para esclarecer melhor para nós, contemporâneos, não só o que aconteceu, mas também em que 
sentido o que aconteceu ainda conta para nós” (ECO, 1985, p. 34). 
22 Sobre a questão de ser fiel aos fatos históricos, o pesquisador Alcmeno Bastos, no seu artigo “As 
fontes documentais e os autores de romance históricos (por eles mesmos)” estabelecem um vasto 
mapeamento dos principais depoimentos de alguns romancistas que tiveram algumas preocupações 
nas fontes examinadas para compor os seus romances. Iniciando com Gustave Flaubert, Antonio 
Olinto, José de Alencar, Franklin Távora, Marguerite Yourcenar, entre outros, Alcmeno esmiúça as 
principais informações deixadas por esses escritores que visavam depor acerca das suas pesquisas 
e fontes de leitura. Em suma, o artigo consiste numa excelente contribuição para aqueles 
pesquisadores que desejam nutrir as suas investigações em relação ao levantamento daqueles que 
tiveram tal preocupação.     
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de uma mesma realidade de época, encenando perspectivas abolidas pela história 

oficial.   

É de bom alvitre, anunciarmos, em termos mundiais, que a narrativa histórica 

tornou-se um gênero literário afeito a grupos específicos de leitura e discussão dos 

romances. Diante disso, não podemos ignorar a existência de novos diálogos da 

informática com o ambiente literário. Trata-se de plataformas sociais que criam 

espaços amistosos para unir gostos comuns frente a esse gênero tão instigante. 

Faz-se, importante mencionarmos, a Sociedade de Romances Históricos, fundada 

no ano de 1997. Espécie de organização, cujo todos os membros (HNS members 

and other enthusiasts of the gender to discuss historical fiction, history, and 

associated writing/reading/publishing topics), dialogam pelo mesmo interesse, a 

Sociedade inglesa mantém o sítio eletrônico (http://historicalnovelsociety.org). 

Conforme nossa consulta, o endereço eletrônico mantém uma série de articulações 

culturais–resenhas, aspectos, entrevistas com autores, guias, diretórios, prêmios 

literários -, que visam desdobrar os interesses daqueles leitores fanáticos por 

narrativas históricas. 23Vistas em conjunto, essas articulações fornecem algumas 

inspirações para aqueles pesquisadores que desejam tomar conhecimento acerca 

da atual produção de romances históricos. Outros links também surgem no site, 

anunciando o cuidado detalhista com os depoimentos ensejados dos leitores, as 

conferências literárias, assim como alguns congressos que visam aproximar as 

pessoas de várias nacionalidades junto ao interesse de discutir novas perspectivas e 

rumos. Ao que tudo indica, a Sociedade mantém uma vida literária ativa e fértil, 

tendo em vista a quantidade de membros e reuniões estabelecidos, assim como a 

farta troca de informações via redes sociais, como é o caso do Facebook e Twitter 

(http://historicalnovelsociety.org/members/facebook-groups/). Igualmente, o site 

oficial nutre algumas questões-respostas que alimentam o jogo de interesses 

particulares que variam: de autor para autor, de editor para editor, de leitor para 

leitor, enfim diagnosticando a variedade de gostos pela leitura dos romances 

históricos. Em síntese, podemos concluir que o Romance Histórico vive tempos 

áureos de reconhecimento nacional e internacional, ensejando a possibilidade de ser 

lido prazerosamente como um gênero em ascensão permanente, conjugando 

                                                           
23 Informamos que a consulta foi realizada no dia 20/11/2013.  
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passado e presente de forma amistosa com seus leitores, pesquisadores e demais 

interessados.      

No caso brasileiro, grupos de amigos formados pelo mesmo gosto em 

comum: a paixão por romances históricos; descortina troca de experiências de 

leitura, assim como encontros que proporcionam unir essa seletividade tão afeita ao 

gênero. É a partir daí que a informatização dos gostos literários são úteis para 

conjugar ideias tão comuns e distantes, revelando que no Brasila produção de 

romances históricos é autossuficiente. Na página do site de relações sociais, 

www.facebook.com, o grupo mantém uma comunidade aberta denominada 

“Romances Históricos Brasil”, abrindo o convite para novos membros. Podemos 

presumir que esse tipo de organização também favoreça uma regularidade de 

leituras maiores de romances históricos publicados no Brasil, seja pela publicidade 

dessas obras literárias nas mídias sociais. Conforme nossa última visita ao site, 

constatamos o número de 1500 participantes associados. Interessante dizer que a 

variedade eclética de interessados de diversas profissões enriquece bastante o 

convívio dessas pessoas. O único problema é que a página que representa essa 

comunidade não chega a estimar um número aproximado de leitores interessados. 

24De igual modo, a administradora da página, Vânia Nunes, logo no início alerta aos 

primeiros membros sobrea questão das normas. Através de um elenco de 05 regras 

básicas, Vânia regula a parte de convivência mais harmônica para o grupo. Ao que 

tudo indica, o grupo explora bastante a questão dos lançamentos mais diversificados 

de romances históricos em vários idiomas e traduções. A modelo da associação 

britânica, esse site aglomera algumas categorias de participação, a saber: editoras 

novas, editoras antigas, imagens das capas de livros, resenhas críticas, 

depoimentos pessoais, relatos de leitura, troca de opiniões, enfim uma conjuntura 

muito profícua em termos de romances históricos. Em suma, essa atestação vale 

como tem se dado importância ao gênero do romance histórico no Brasil e no 

exterior, evidenciando predileções que nem sempre dominavam as estantes das 

livrarias e das bibliotecas.     

                                                           
 
24 Interessante notarmos que algumas questões a esse respeito renderiam uma excelente discussão 
acadêmica, assim como vários desdobramentos. A saber, qual seria o perfil de leitores de romances 
históricos? O que esse público gosta de ler? Preferem ler em casa ou nas instituições, bibliotecas 
etc? Estão lendo para adquirir formação ou simplesmente entretenimento?   
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A propósito, um importante diagnóstico da publicação de romances históricos 

averiguado na década de 1990 no Brasil, foi o artigo ‘O grande salto para a história’, 

de Marcelo Della Nina, publicado no ano de 1991, no extinto caderno Ideias, do 

Jornal do Brasil, editado pelo jornalista José Castello. Passado 23 anos, esse 

mesmo material pode ser devidamente ampliado e reatualizado no ano de 2014 por 

outros pesquisadores interessados.  25Raridade de ensaio em tom jornalístico, 

percorrido os vários cadernos daquele período, o autor refresca o leitor com tintas 

frescas acerca das recentes publicações do gênero.  Convêm sublinhar que o autor 

condensa um original mapeamento desses romances, identificando suas tramas e 

temáticas, juntamente com suas características de enredos e geografias históricas 

traçadas. Sem precedentes, Della Nina chega a confeccionar um mapa brasileiro 

com suas regiões a esse respeito, que serve como adendo elucidativo sobre tal 

temática. 26Segundo Nina, esses romances históricos: “[...] buscam conquistar o 

leitor de hoje com casos de ontem, e começam a consolidar uma tendência que 

dispensa , ao menos aparentemente, o interessante e complexo presente do país 

como tema de sua literatura.” (NINA, 1991, p. 06) Outrossim, o autor analisa 

algumas explicações de romancistas para averiguar a ascensão desse estilo de 

romance. Percorrendo as opiniões do escritor Paulo Amador e do editor Orlando 

Pinto da Cunha, o autor chega a seguinte conclusão: “Trata-se realmente de um 

investimento a médio prazo que confirma uma tendência de maior profissionalização 

do mercado editorial brasileiro [...]” (NINA, 1991, p. 06) Em síntese, o autor lança um 

                                                           
25 A esse respeito ver um importante artigo: MALARD, Letícia. Romance e História. In: Revista 
Brasileira de Literatura Comparada. – N. 1 (1991) – Rio de Janeiro: Abralic, 1991. p. 143-151. 
26 A esse respeito, o autor traça geograficamente os principais logradouros escolhidos por esses 
romancistas da década de 1990.  Sob o título “Os principais cenários dos acontecimentos que 
inspiram os 11 livros recentemente lançados”, o autor esmiúça essas principais regiões do Brasil. O 
autor fornece 04 regiões de apoio para compreender esses matizes. A primeira: “Região do ouro - 
Palco principal da atual safra de romances históricos brasileiros. Minas Gerais do século XVIII fornece 
o enredo para seis obras: Josefa do Furquim, de Vera Telles; Rei Branco, rainha negra, de Paulo 
Amador; A barca dos amantes, de Antônio Barreto; A dança da serpente, de Sebastião Martins; Fogo 
verde, de Duilio Gomes, e Retrato do rei, no qual Ana Miranda relata aventuras ao longo do caminho 
velho ligando o Rio a Minas do ouro e a São Paulo. A segunda: “Recife/ Salvador – Crônica de 
Indomáveis delírios. Joel Rufino traz Napoleão de seu exílio na ilha de Santa Helena diretamente 
para os tumultos da revolução pernambucana de 1817 e da revolta dos malês de 1835. A terceira: 
“Rio de Janeiro – Villegagnon, de Assis Brasil; Eu, Tiradentes, de Pascoal Motta e Memorial do fim, 
de Haroldo Maranhão retratam a cidade em três momentos bem distintos de sua história: em 1555, 
1792 e início do século XX, respectivamente.” Encerrando a listagem geográfica, teremos a quarta 
região: “Rio Grande do Sul/ Santa Catarina – Amor que faz o mundo girar, de Ary Quintella, mostra os 
pampas da revolucionária Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, em meio aos combates da 
guerra dos Farrapos (1835-1845).(NINA, 1991, p. 06) 
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verdadeiro painel cultural desses romances naquele período, solidificando uma 

excelente sugestão tanto para o leitor interessado, como para o pesquisador que 

aceite esse diagnóstico.         

A funcionalidade do gênero não deseja ser tão breve nem esgotar as 

reflexões já estabelecidas por alguns pesquisadores. De acordo com o 

pesquisador/romancista Miguel Sanches Neto, no seu artigo A verdade nos falsos 

romances históricos (2013), os romances de natureza histórica vivem um clima de 

prosperidade e grande aceitação por parte do público leitor, expandindo novos 

horizontes no mercado editorial.  Através de uma forte argumentação, o autor 

provoca uma reflexão entre as fronteiras temporais: do passado e do presente que 

dialogam mutuamente nos novos romances de natureza histórica. Em um segundo 

nível de interpretação, causa estranhamento ao pesquisador que leia esse artigo, a 

brevidade atingida por Miguel no tocante às exemplificações literárias que amarram 

a sua análise. Nas suas palavras: “Mesmo visto como coisa do passado ou como 

mero produto de mercado (preso ao mecanismo autorreferente do best-seller), o 

romance histórico vive um momento de exuberância, prova de que aarte mantém 

uma saudável independência em relação aos postulados críticos.” Mera especulação 

ou não, o certo é que a publicação desse artigo coincide com o lançamento do seu 

mais novo romance histórico intitulado A máquina de madeira (2012), em que o 

escritor tece a trama histórica da chegada da primeira máquina de escrever no 

Brasil.27A chave do sucesso desse livro já tinha sido formulada também com o 

romance histórico Um amor anarquista (2005), enredo que reforça a Colônia Cecília 

implantada no século XIX no município de Palmeiras-PR, por imigrantes italianos. “A 

vitalidade desse segmento romanesco está na sua natureza transliterária. Ao mesmo 

tempo em que permite uma fruição artística, ele leva à reflexão sobre um tema ou 

uma passagem histórica” (NETO, s/p, 2013). Em suma, ambos os fragmentos 

                                                           
27 O próprio autor relata brevemente algumas questões inspirativas acerca da produção dos seus 
romances. Nas suas palavras: “O romance histórico que pratico não tem muita diferença do romance 
contemporâneo. Adepto de um realismo de linguagem, não quero escrever segundo a língua literária 
e grandiloquente do momento em que se passam as ações – meados do século XIX. Meus 
personagens não falam como os de José de Alencar ou de Machado de Assis. Busquei um idioma 
muito mais cotidiano, mais oral, por meio da leitura dos diários íntimos do período, que guardam uma 
espontaneidade maior do que os textos escritos seriamente como literatura. Nesses diários e nas 
crônicas, tentei identificar a fala do século XIX. É nesta língua que o livro foi cifrado. Assim, é possível 
ler A máquina de madeira como se o século XIX fosse hoje, pois eu quis fazer um romance histórico 
que não marcasse um descompasso de tempo e de linguagem.” (NETO, 2012, s/p)  
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iluminam a importância marcante dos romances históricos na atualidade, 

disseminando conhecimento acerca do passado, revigorando o presente, assim 

como contaminando outros gêneros literários. 

Em cores vivas, verificamos rapidamente isso na atualidade, bastando o leitor 

desse artigo atestar nas variadas prateleiras das livrarias e das bancas de revistas, 

assim como os sites das editoras especializadas a funcionalidade desse gênero, 

como evidencia o pesquisador Sanches Neto acima através da expressão “momento 

de exuberância”.Ao que tudo indica a expressão alude à extrema curiosidade do 

público leitor na compreensão do passado para solução dos problemas do presente, 

ou seja, uma consciência mais crítica em relação aos problemas da nação. Trata-se 

de editoras que exploram o mercado das traduções de romances históricos, 

evidenciando essa autêntica produção romanesca em países estrangeiros que nos 

últimos anos tem fortalecido o mercado editorial brasileiro. Nosso interesse é apenas 

situar o pesquisador brevemente diante desse mercado tão explorado pelo circuito 

comercial das editoras. A título de exemplo, ao visitarmos o site 

http://www.record.com.br/genero.asp?id_genero=6328 da brasileira Record 

identificamos uma vastidão de traduções de romances e autores, como é o caso do 

britânico Bernard Cornwell (autor com mais de 40 títulos) que lidera esse estilo tão 

referenciado.Seguindo esse mesmo raciocínio, teremos o caso da editora 

Melhoramentos que marca presença contabilizando a marca de 13 romances 

históricos, conforme visita ao endereço eletrônico 

http://editoramelhoramentos.com.br/serie-romances-historicos/.29Por conseguinte, 

em termos mundiais, a Editora Arqueiro,  merece grande destaque na publicação de 

romances históricos divulgando a vasta obra do mestre britânico Ken Follet.  Ao 

consultarmos o sitehttp://www.editoraarqueiro.com.br/30 foi possível observarmos 

que a longa lista de romances do escritor britânico comporta olhares curiosos para 

identificarmos a competência literária deste quando o assunto é narrativa histórica 

com base documental. A título de exemplo, o romance Queda de Gigantes31(2010) 

                                                           
28 Disponível em: <<http://www.record.com.br/genero.asp?id_genero=63>>Acesso em: 10/05/2014 
29 Disponível em: <<http://editoramelhoramentos.com.br/serie-romances-historicos/>>Acesso em: 
10/05/2014. 
30 Disponível em: <http://www.editoraarqueiro.com.br/> Acesso em 10/05/2014.  
31A sinopse extraída do site da Livraria Saraiva (www.livrariasaraiva.com.br) ajuda o pesquisador a 
compreender o enredo desse denso romance histórico contemporâneo que extraiu um grande 
número de vendas nos últimos anos.   “Cinco famílias, cinco países e cinco destinos marcados por 
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se encontra em quinta posição da lista dos mais vendidos, ampliando 

exponencialmente o sucesso de grandes narrativas em torno da questão histórica. 

De igual modo, a lista dos romances históricos “mais lidos e vendidos”, conforme 

divulgação do sítio eletrônico da Livraria Fnac  http://www.fnac.pt32, a saber: Os 

pilares da terra (2007), A queda dos gigantes (2010), ambos do escritor Ken Follet, 

O mercador de livros malditos (ANO) de Marcello Simoni, A invasão do mar (2004) 

de Júlio Verne, A sétima porta (2013) de Richard Zimler, Guerra e Paz (2005) de Lev 

Tostói, Roma (2010) de Steven Taylor, Um mundo sem fim (2008) de Ken Follet, A 

profecia de Istambul (2010) de Alberto Santos e por último o lançamentoA rainha 

Ginga (2014) de José Eduardo Agualusa. Como vimos, três romances conseguem 

repetir o lastro de êxito das vendas do escritor Ken Follet.  Em suma, essas seriam 

apenas algumas indicações realizadas de forma aleatória das recentes estatísticas 

que apresentamos para delinear sumariamente a produção de romances históricos 

na atualidade.  

No artigo “O histórico e o urbano” (1996) do pesquisador Renato Cordeiro 

Gomes é possível depreendermos suas reflexões acerca desse novo renascer do 

Romance Histórico Contemporâneo em terras brasileiras. A modelo do trabalho 

tecido por Dimas acima, o autor também identifica no romance Boca do Inferno 

                                                                                                                                                                                     
um período dramático da história. Queda de gigantes, o primeiro volume da trilogia “O Século”, do 
consagrado Ken Follett, começa no despertar do século XX, quando ventos de mudança ameaçam o 
frágil equilíbrio de forças existente – as potências da Europa estão prestes a entrar em guerra, os 
trabalhadores não aguentam mais ser explorados pela aristocracia e as mulheres clamam por seus 
direitos. De maneira brilhante, Follett constrói sua trama entrelaçando as vidas de personagens 
fictícios e reais, como o rei Jorge V, o Kaiser Guilherme, o presidente Woodrow Wilson, o parlamentar 
Winston Churchill e os revolucionários Lênin e Trótski. O resultado é uma envolvente lição de história, 
contada da perspectiva das pessoas comuns, que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra 
Mundial, ajudaram a fazer a Revolução Russa e tornaram real o sonho do sufrágio feminino. Ao 
descrever a saga de famílias de diferentes origens – uma inglesa, uma galesa, uma russa, uma 
americana e uma alemã –, o autor apresenta os fatos sob os mais diversos pontos de vista. Na Grã-
Bretanha, o destino dos Williams, uma família de mineradores de Gales do Sul, acaba 
irremediavelmente ligado por amor e ódio ao dos aristocráticos Fitzherberts, proprietários da mina de 
carvão onde Billy Williams vai trabalhar aos 13 anos e donos da bela mansão em que sua irmã, Ethel, 
é governanta. Na Rússia, dois irmãos órfãos, Grigori e Lev Peshkov, seguem rumos opostos em 
busca de um futuro melhor. Um deles vai atrás do sonho americano e o outro se junta à revolução 
bolchevique. A guerra interfere na vida de todos. O alemão Walter von Ulrich tem que se separar de 
seu amor, lady Maud, e ainda lutar contra o irmão dela, o conde Fitz. Nem mesmo o americano Gus 
Dewar, o assessor do presidente Wilson que sempre trabalhou pela paz, escapa dos horrores da 
frente de batalha. Enquanto a ação se desloca entre Londres, São Petersburgo, Washington, Paris e 
Berlim, Queda de gigantes retrata um mundo em rápida transformação, que nunca mais será o 
mesmo. O século XX está apenas começando”.  
32Disponível em: <http://www.fnac.pt/n148190/FNAC-APP-MOBILE/Livros-Nodos-FNAC-APP-
Mobile/Romance-Historico-Os-Mais-Vendidos> Acesso em 10/06/2014.  
 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
http://www.fnac.pt/
http://www.fnac.pt/n148190/FNAC-APP-MOBILE/Livros-Nodos-FNAC-APP-Mobile/Romance-Historico-Os-Mais-Vendidos
http://www.fnac.pt/n148190/FNAC-APP-MOBILE/Livros-Nodos-FNAC-APP-Mobile/Romance-Historico-Os-Mais-Vendidos


- 24 - 

 

 
Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 06 – Ano III – 10/2014 
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes 

(1990), da cearense Ana Miranda uma possível revigoracão do romance histórico 

brasileiro. De acordo com o autor: “de olho no mercado consumidor, a aumentar o 

número de títulos do gênero”, citando em nota de rodapé a importância da Editora 

Lê que lançaria uma série de romances com temas da história nacional. De igual 

modo, o autor também menciona as editoras Cia das Letras, Siciliano, a Rocco e a 

Rio Fundo como empresas editoriais interessadas nesse nicho de mercado cultural. 

Interessante notarmos que após a leitura desse ensaio fomos atrás das dicas 

importantes deixadas por Gomes sobre as editoras que tiveram importância na 

publicação de romances históricos publicados em grande série comemorativa.  A 

esse respeito, resolvemos visitar o site da Editora Lê, com sede na cidade de Belo 

Horizonte, com a finalidade de averiguarmos o elenco de romances que a mesma 

dispunha a respeito das narrativas históricas. Insistirmos na consulta através de e-

mail contido no site http://www.le.com.br/inicial33, no entanto, a editora registrou que 

não existe nos seus arquivos documentos que possam iluminar essa questão 

catalográfica de romances históricos publicados naquele período.  Uma reflexão 

34muito produtiva parece encerrar o mote dessa discussão: “Resgatar pela memória 

o que o esquecimento apagou parece ser a pedra de toque desses romances que, 

pós-modernamente, desconfiam das utopias e dos mitos gerados pelo progresso.” 

(GOMES, 1996, p. 123) Portanto, as reflexões desse autor estimulam a pensarmos 

que o panorama cultural brasileiro ensejado nos últimos anos acerca das narrativas 

históricas tem se tornado discussão marcante e frequente na conjuntura cultural 

brasileira.  

A partir das observações tecidas acima, poderíamos não se esquecer de 

elaboramos uma questão crucial: por que alguns romancistas resolveram publicar os 

seus romances históricos em algumas datas comemorativas? Oportunismo ou 

simplesmente nostalgia daquele período de aniversário? A resposta a essa questão 

requer uma investigação mais profunda que exigiria do pesquisador um verdadeiro 

mapeamento que pudesse sondar tal proposta. Desde já, tem-se o fato notável de 

                                                           
33 Disponível em:<<http://www.record.com.br/genero.asp?id_genero=63>>Acesso em: 10/05/2014. 
34Nas palavras do pesquisador Renato Cordeiro Gomes: “Desta forma, o viés que essas narrativas 
elegem, são as ligações, os nós, entre a literatura e a mímesis da História, tentando ler os claros que 
a História oficial deixou. Tecem uma história outra de que não exclui os vencidos e o cotidiano até 
então desprezado. De maneira muitas vezes alegórica, lêem as ruínas do passado na mira do olhar 
do presente.” (GOMES, 1996, p. 124) 
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que, muitos romances são encomendados por alguns editores, inclusive, os mesmos 

aproveitam o embalo dessas datas e oferecem algumas despesas de viagens 

pagas. 35Não obstante, a temática comemorativa do aniversário de algumas nações 

também favoreceu o lançamento de muitos romances históricos. O pesquisador 

Antonio Roberto Esteves no seu livro O romance histórico brasileiro contemporâneo 

(1975-2000) trabalha com a ideia da relevante produção de romances históricos no 

Brasil justamente como consequência ao nosso V Centenário do Descobrimento do 

Brasil.36 Apesar do autor não citar estudos estatísticos que comprovem tal efeito 

propagador, suas hipóteses norteiam suas devidas assertivas. O autor defende a 

ideia de que muitas livrarias movimentaram o circuito editorial brasileiro nesse 

período. Por razões óbvias, Esteves advoga que os meios culturais também tiveram 

uma preponderante participação na inserção desses livros através do universo 

midiático. “Nesse fim de milênio as comemorações do V Centenário do 

Descobrimento do Brasil, mais interessadas em fazer circular mercadorias que 

discutir os sentidos do descobrimento, movimentaram os meios culturais do País, e 

evidentemente também o mercado editorial.” (ESTEVES, 2010, p. 77) Em tempos 

atuais, o estimulo dessas publicações sempre acabam colocando temas polêmicos 

sobre política, história, cultura entre outros. A bem da verdade, desdobrando as 

peculiaridades das comemorações estabelecidas pelo quincentenário da descoberta 

do Brasil, a publicação do romance A República dos Bugres parece coincidir 

também com as razões apontadas pelo crítico Seymour Menton. Utilizando a 

primeira pessoa, num tom bastante pessoal o autor justifica que: “[..] el fator más 

importante en estimular la creación y la publicación de tantas novelas históricas en 

los três últimos lustros há sido la aproximación del quinto centenário del 

descubrimiento de America.” (MENTON, 1992, p. 48) Ora, ao tratar especificamente 

desse assunto, explorando romances de língua espanhola – El arpa y la sombra 

                                                           
35 De acordo com o jornalista Marcelo Della Nina (1991, p. 07) o escritor Moacir Scliar teve recursos 
de viagem – para visitar arquivos -, pagos pela Cia das Letras, utilizando-os para escrever o romance 
histórico sobre a vida do médico sanitarista Oswaldo Cruz.  
36 Ao que tudo indica, Esteves parece beber na inspiração de Seymour Menton para advogar que 
muitos romances históricos brasileiros foram publicados tendo como pano de fundo o coincidente 
cinco centenário de nossa descoberta.  Nas palavras de Menton: “A mi juicio, el fator más importante 
em estimular la creación y la publicación de tantas novelas históricas em los três últimos lustros há 
sido la aproximacióndel quinto centenário del descubrimiento de America. No es por casualidade que 
el protagonista de la NNH paradigmática de 1979, El arpa y la sombra, sea Cristóbal Colón, y que el 
protagonista de uno de los cuatro hilos novelescos de El mar de las lentejas, también publicada em 
1979, sea um soldado del segundo viaje de Colón. (MENTON, 1993, p. 48) 
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(1978), El mar de laslantejas (1979)-, que exaltam a figura histórica de Cristovão 

Colombo, Menton estimula alguns pesquisadores a tomarem conhecimento do 

oportunismo de muitos romancistas em relação a essas datas comemorativas. 

Portanto, muitos romances históricos exaltaram datas de aniversário visando 

despertar o público para a causa de algum evento nacional que nem sempre foi 

tratado com a devida atenção cível da própria sociedade.     

Não devemos nos furtar que o curioso desses novos lançamentos que até 

então permanece obscuro para o público leitor acadêmico é a abordagem que esses 

romances ofertam. Muitos títulos evocam episódios tão desconhecidos que acabem 

exigindo um leitor medianamente informado acerca do assunto. Assuntos remotos 

ou mesmo acontecimentos históricos recentes são inclusos na lista de enredos 

favoráveis ao estilo ficcional selecionado pelo autor e, por esse motivo, não é por 

acaso que a história do presente acabe advogando o seu devido lugar no bojo 

desses romances.  Por outro viés, interessante notar, conforme nossa visita, que na 

Argentina e na Colômbia ao contrário do Brasil existem divisões específicas para 

acomodar os romances de natureza histórica. 37É bem verdade que isso facilita a 

visualização desse gênero, corroborando para a seleção do mesmo pelo leitor. O 

interesse do público brasileiro pela História nacional, viapublicações gerais, como 

assinala novamente o jornalista Laurentino Gomes, em entrevista recente concedida, 

compõe uma série de curiosidades a respeito do conhecimento em relação ao 

passado. “A história do presente não raro é mais bem-feita pelos sociólogos, os 

políticos, certos grandes jornalistas, do que por historiadores de ofício.” (LEGOFF, 

2005, p. 71)A esse respeito, também é notório desdobrarmos que o público de 

massa, como já fora mencionado aumentou proporcionalmente suas leituras acerca 

da história nacional, conhecendo os principais bastidores da história e suas 

principais circunstâncias. David Loventhal advoga que: “A acumulação de 

conhecimento histórico também ampliou a distância entre o alfabetizado e o 

analfabeto entre o que é apreendido do passado ao ler ou ao ouvir contar.” 

(LOVENTHAL, 1998, p. 148)    

                                                           
37 Durante dois congressos realizados nas cidades de Calli, Colômbia e Mendoza, Argentina, 
resolvemos visitar algumas livrarias e comprovar que as divisões sistemáticas de romances de 
natureza histórica acabam ajudando aquele leitor que deseja visualizar melhor tais romances.  
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Em última análise, desdobrando a assertiva de Loventhal é que podemos 

verificar a proximidade do conhecimento histórico pela via do público leitor de 

massa, ou mesmo daqueles que desejam adquirir essas informações de forma mais 

didática e acessível. É fato que isso se tornou possível após a inserção de uma nova 

fórmula de costurar os acontecimentos do passado. O repertório bibliográfico dos 

romances históricos produzidos no Brasil tomou maior rumo quando o jornalismo 

cultural começou a investir pesado nas biografias e nos livros documentos. Nesse 

sentido, podemos conjecturar que com o lançamento do livro 1808 e 1822, do 

jornalista Laurentino Gomes, nos anos, respectivamente 2009 e 2010, abriu-se as 

cortinas para uma nova produção literária que abraçaria um novo público leitor: a 

classe baixa e inculta.38É importante salientarmos que seus livros, inserido num 

jornalismo histórico cultural, conseguiu atender a demandas de leituras pouco 

diagnosticadas pelos historiadores acadêmicos e clássicos.  Segundo o autor, 

nascido em Maringá-PR, a inspiração para confecção do livro nasceu através de 

uma conversa informal inusitada em um encontro no Museu Histórico Nacional, na 

cidade do Rio de Janeiro, ao qual um oficial da marinha que participava lhe fez uma 

arguta observação sobre a fragmentação territorial em pleno ano da independência 

brasileira. Logo na introdução do livro, o autor salienta a natureza e o esforço de sua 

pesquisa para conseguir confeccionar o livro. “Pesquisar o tema e escrever este livro 

envolveu um intenso trabalho de reportagem, no qual me vali de três décadas de 

experiência como repórter e editor em redações de jornais e revistas [...]” (GOMES, 

2012, p. 23) Por conseguinte, o autor finaliza suas reflexões quando diz: “Durante 

três anos, pesquisei mais de 170 livros, artigos, teses de mestrado e doutorado, 

entre outros documentos.” (GOMES, 2010, p. 23) Não sabemos aqui, se o autor, 

                                                           
38  No livro 1822, existe uma tentativa do autor em comparar os fatos históricos com a atualidade. 
Situação que será também realizada por Ruy Tapioca em quase todos os seus romances (O 
Proscrito, A República dos Bugres, Admirável Brasil Novo, exceto no Senhor da Palavra) como crítica 
sociológica a nação brasileira. A nosso ver, sobre tal questão, não concordamos com tal efeito 
aplicado pelo autor Laurentino Gomes. Mesmo se tratando de um livro de conhecimento histórico 
para o grande público, o autor perde um pouco da demarcação histórica desses episódios e tenta 
compensá-los comparando-os sobre as questões da nossa atualidade. Sobre a questão da 
presentificação dos fatos históricos ou tentar compará-los com o nosso presente teremos, entre 
muitos outros: “Uma novidade tinha sido a chegada dos suíços a Nova Friburgo, na serra fluminense, 
em 1818, dando início à imigração estrangeira no Brasil. Dos primeiros 2.000 imigrantes, 531 
morreram de fome, doenças e maus-tratos – 26,5 % do total -, mas a colônia vingou e hoje é um 
destino turístico bem conhecido.” (GOMES, 2008, p. 73); “D. Pedro fez a independência do Brasil com 
23 anos, idade em que hoje a maioria dos jovens brasileiros e portugueses ainda frequenta os bancos 
escolares.” (GOMES, 2008, p. 112) 
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resolvera logo na introdução relatar seus percalços exaustivos no árduo trabalho da 

pesquisa ou simplesmente enobrecer com pouca modéstia seu livro que logo 

adiante bateria um grandioso número de vendas em todas as livrarias do território 

nacional.   

 

1.3 – ALGUMAS CONCLUSÕES  

 

Apreciamos o ensaio do pesquisador Isaias Pessotti que retoma questões da 

atração do público leitor pela busca de romances históricos na atualidade, 

especificamente suas reflexões sobre o “turismo sazonal” que implica num maior 

interesse. Nesse sentido, retomamos uma frase consoante no seu ensaio que 

enseja todo um rol de características daquilo que focamos neste trabalho. “O que 

seduz o leitor de ficção histórica, seria, portanto, o prazer lúdico do pensamento 

delirante, na revivência afetiva do passado [...]” (PESSOTTI, 1994, p. 33) Em outras 

palavras, seus comentários reforça a tese de que o romance histórico serve como 

fonte lúdica que se liga ao prazer estético para adquirir conhecimentos acerca dos 

fatos históricosos quais possam iluminar um conceito de nação ainda desconhecida 

pelo leitor. Diante dessa contestação, somos convencidos a dizer que sem 

aprofundar conceitos e teóricos da recepção do romance histórico na atualidade, o 

crítico supre brevemente questões pouco estudadas na academia, forjando 

desdobramentos que podem ser adotados como metodologias de pesquisas em 

várias tendências. O único problema é que essa configuração exposta ainda não foi 

devidamente investigada. Não é à toa que o recente ensaio do pesquisador Miguel 

Sanches Neto ilustra muito bem esse “momento de exuberância” em seu 

breveensaio já citado, cunhando a expressão “vitalidade desse seguimento”, 

apresentando conquistas de leitores, editores e público. Salientamos também a 

notória preocupação da pesquisadora Marilene Weinhardt que atualiza questões 

teóricas no seu recente artigo “Romance histórico: das origens escocesas ao Brasil 

finissecular”, possivelmente atualizando o trabalho pioneiro intitulado 

“Considerações sobre o romance histórico”, publicado na revista de Letras da 

Universidade Federal do Paraná.  No entanto, ainda convivemos com a escassez de 

documentos investigativos que visem conjecturar a recém causa e motivos que 

respaldem a continuação desse seguimento tão importante para cultura nacional.   
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Em resumo, a nosso ver, esta breve análise da conjuntura do “Novo Romance 

Histórico Brasileiro” na atualidadedemonstra que a abordagem feita por alguns 

pesquisadores a respeito da recepção do público leitor, grau estatístico, editoras 

ainda continuam escassas de estudos. Tais resultados, lidos e analisados reclamam 

possíveis sugestões (em forma de manifesto) que podem sumariamente melhorar as 

contribuições para futuras investigações, a saber:  

1- Muitas editoras brasileiras (inclusive as citadas no decorrer desse artigo) 

ainda não disponibilizam documentos que possam iluminar a questão das 

estatísticas de publicação nas últimas décadas e anos; 

2- Poucos estudos situam precisos diagnósticos (representando um verdadeiro 

descompasso, como apontado através do vocábulo “obscuro” citado pela 

pesquisadora Drª. Marilene Weinhardt) acerca do interesse do público leitor por esse 

novo seguimento, diagnosticando razões e motivos para leitura desses romances; 

3- São raros os momentos que romancistas históricos no Brasil confessam 

(através de feiras literárias, entrevistas, palestras, conferências) os bastidores da 

produção romanesca dos seus livros;  

4- Ao digitarmos a expressão “Romance Histórico” nos sistemas de dados, as 

bibliotecas, clubes de leitura, associações literárias, câmara regional de livros, não 

evidenciam o diagnóstico quantitativo desse seguimento literário;  

5- São raras as livrarias espalhadas pelo Brasil que criem espaços de leitura 

sobre romances históricos, assim como possíveis divisões nas prateleiras que 

separam esse gênero aqui comentado; 

6- Ainda existe uma proeminente antítese perante as editoras em apostarem 

com frequência na publicação de romances históricos nas datas de aniversários de 

feriados nacionais, aniversários de fundação, enfim não valorizando o romance 

histórico como algo revelador e atualizador do passado, material ainda pouco 

contestado pelos historiadores.   

No presente artigo, tentamos chamar atenção para a discussão da 

importância do Novo Romance Histórico Brasileiro na atualidade, revitalizando esse 

seguimento tão importante para a cultura nacional.Notamos que muitas lacunas 

ainda permanecem no ar e observamos que ainda deverá ser publicado um artigo 

que possa substituir o breve mapeamento realizado pelo jornalista Marcelo Della 
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Nina intitulado O grande salto para a História que perfaz esse mesmo panorama. 

Interessante dizer, conforme mencionado em rodapé, que os romances históricos 

publicados na primeira década do século XXI (2000-2014) ainda não foram 

devidamente rastreados e investigados. Nessa manobra, o salto de publicações que 

ampliam o leque de livros biográficoscresce exponencialmente no Brasil, 

evidenciando algumas questões já apontadas pela historiadora Mary Del Priore em 

entrevista concedida a Revista de História da Biblioteca Nacional. Neste, a autora 

reflete que: ““Um dos aspectos mais importantes de uma boa biografia – e o que a 

diferencia dos romances históricos – é o detalhe. Isto é absolutamente 

inquestionável. A possibilidade de o leitor ver aquilo que você está contando.” 

(PRIORE, 2010, p. 20). Diga-se de passagem, a historiadora, corrobora com as 

possíveis distinções entre a história e a literatura, identificando uma configuração 

estilística que tem se sobressaído nos últimos anos.Observamos que muitas 

contribuições podem iluminar algumas questões ainda pouco trabalhada na 

academia.Enfim uma gama de tessituras textuais que adquirem toda sua força 

através de uma leitura mais engajada por esse viés. Vimos também a importância do 

passado na atualidade, explorando formulações dos autores Beatriz Sarlo, Andreas 

Huyssen, Antonio Esteves, Marilene Weinhardt, que resgatam questões da memória, 

cada qual seguindo um trajeto teórico próprio. Outrossim, vimos a amplitude que 

esse tema tomou nos últimos anos através das múltiplas abordagens de estudos, 

buscando problematizar esse assunto ainda tão complexo e polêmico que por 

excelência ainda não se confirmou nas suas múltiplas leituras.  
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Abstract: The New Brazilian Romance Historical got a good reception in the cultural 
environment since the 1970s, gaining new readers, encouraging writers and 
publishers to bet this new publishing market. Writers, readership, publishers, and 
stats faithfully bet this new segment that structurally positive expectations formulated 
in this regard. The problem is that the scarcity of studies involves something already 
identified by the researcher Antonio Esteves about the difficulty of marking this 
important action. The "boom" of this new textual following postulated interested 
groups formed associations readers, fed stats, conjectured new vistas of research in 
academia. This article aims to outline some considerations on the evolution of the 
Brazilian historical romance in newly actuality, conjecturing developments that may 
be illuminated by other interested researchers. Throughout this work we will bring to 
the stage of these discussions some researchers, each in his own way, who 
discussed this issue in recent times, namely: ESTEVES (2010), WEINHARDT 
(1994), TROUCHE (2005), HUTCHEON (1989), among others for understanding the 
topic. We aim through this short reading identify the motives and reasons for the 
expansion of inserting historical novels in recent decades. 
 
KEY WORDS: New Brazilian Historical Romance; Cultural scene; Groups of readers; 
Statistics, Publishers. 
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