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Resumo 
 

Ser “o primeiro” implica transgredir limites, ou seja, realizar algo que anteriormente não 
era possível. No presente artigo vamos buscar compreender como se configuraram as 
transgressões do “primeiro editor, digno do nome, que houve entre nós”. A partir das 
práticas editoriais e autorais de Francisco de Paula Brito entre 1831 e 1861, foram 
criadas condições para se surgisse no impresso oitocentista uma inédita voz feminina 
em A mulher do Simplício ou A Fluminense Exaltada, publicado e redigido pelo editor 
de 1832 a 1846. 

 
Palavras-chave: Editor; Voz feminina; Brasil oitocentista. 

 

Primeiro, o editor 

Ao personificar características de classes distintas, o mulato letrado se 

apresentava como um extrato social intermediário que muito contribuiria para as 

mediações operadas por Francisco de Paula Brito que atuou como editor de 1831 a 1861 

no Rio de Janeiro. Assim como a localização de suas lojas, na algazarra popular da 

Praça da Constituição, seu tipo social ambíguo indicava que a demanda por impressos 

não era exclusividade de uma elite. Assim, uma primeira transgressão do editor se 

constituiu pela própria existência, especialmente para um restrito círculo letrado 

acostumado a identificar a escrita e a leitura com sua situação privilegiada.3 Foi 

ancorado em seu disfarce existencial que o editor desenvolveu sensibilidade para 

perceber e atender demandas de novos leitores que nem sempre eram “letrados” ou do 

sexo masculino. Dessa forma, o impresso permitiria passagens entre esferas antagônicas 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, email: brunomartins@ufmg.br. 
3 Fundado em 1853 com o objetivo de reunir a elite intelectual, o Club Fluminense não aceitou a indicação de Paula 
Brito para sócio. Nem mesmo com prestígio que o Imperador lhe emprestava, naqueles anos áureos da Tipografia 
Imperial Dois de Dezembro. O padrinho de Paula Brito para ingressar no Club, José Silveira Pilar, criticou a diretoria 
pela discriminação em uma carta publicada no Jornal do Comércio: “Consta-me que deu a nobre diretoria como 
causa da risca que passaram sobre o nome do Sr. Paula Brito, da lista dos sócios propostos para o dito Clube, ser esse 
senhor homem de cor! realmente, uma tal razão muito alto falava em abono daquele que a apresentou e da diretoria 
que o admitiu! quatere populun riso...” (Jornal do Comércio, n. 361, 31 de dezembro de 1853 apud CALDEIRA, 
2010, p. 99.) 
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como, por exemplo, a elite branca letrada e a ralé negra iletrada, a austeridade 

normativa do poder patriarcal e as frivolidades “insignificantes” do cotidiano. 

 Em sua ascensão social, Paula Brito movimentou-se do chão da oficina 

tipográfica aos salões da Corte, simultaneamente convivendo com tipos tão diferentes 

quanto seus colegas tipógrafos – alguns deles provavelmente escravos – e a nata da 

intelectualidade romântica. Esse constante ir e vir o obrigou a assumir diferentes papéis: 

“o tipógrafo, o livreiro, o editor, o poeta e o jornalista”. Experimentando este livre 

trânsito, desenvolveu habilidades sociais nas quais reluzia a tolerância, exaltada por 

cronistas à época.4 Deslizando entre identidades, classes e funções sociais, configurou-

se no editor uma capacidade de mediação “social” que o habilitaria a incluir novidades 

temáticas e formais nos artefatos impressos. Assim como comprovam diversas 

expressões que buscam sintetizar a identidade de Paula Brito – “mulato letrado”, 

“soldado-poeta”, “impressor-livre”, “tipógrafo-editor” – suas ambiguidades identitárias 

promoviam deslocamentos que promoveram uma inescapável autocrítica que se 

contrapunha à idealização espiritualmente romântica do autor, como pode ser percebido 

neste trecho de poema quando faz questão de se diferenciar das ambições literárias de 

seus contemporâneos: “Nunca fui eu assim. – Homem na mente / O sou no coração e na 

vontade: / Que importa ao vate viver o seu presente? / Seu mundo é outro – A 

POSTERIDADE.”5 

Um exame na bibliografia publicada pelas tipografias de Paula Brito revela que, 

em seus primeiros anos, o editor dedicou-se à publicação de um grande número de 

folhas políticas (GONDIM, 1965; DEACTO, RAMOS JR., MARTINS FILHO, 2010). 

Contamos quarenta e oito diferentes títulos de 1831 a 1840, quando as regências 

chegaram ao fim, lembrando que a grande maioria desses “periódicos” circularam 

apenas uma única vez ou tiveram poucos números impressos. Essa efemeridade se 

adequava à confusão política do período regencial, mas certamente impossibilitava o 

financiamento das publicações por assinaturas e significava mais trabalho sem garantia 

de lucro, pois a impressão de repetidos números de um mesmo jornal aproveita da 

sistematização do trabalho, reduzindo o número de horas trabalhadas. Apesar do 

reconhecido temperamento conciliador, Paula Brito foi acusado de traição por 

                                                
4 Vejamos o trecho de uma crônica que exaltava o editor, publicada logo após seu falecimento: “Fiel a suas opiniões e 
a seus sentimentos só é explicável a simpatia geral de que se fazia credor pelo espírito de tolerância e cavalheirismo, 
que distinguia sempre para com todos e em todas as ocasiões”. (Diario do Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1861) 
5 Estes são os versos finais de um poema de autoria de Paula Brito sem título que foi originalmente publicado 
anonimamente (BRITO, 1863, p. 188). 
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opositores ao imprimir folhas políticas de orientações divergentes, tendo sua tipografia 

atacada por um grupo de descontentes.6 Em sua maioria, os periódicos e folhetos que 

publicou poderiam ser identificados com a facção dos “exaltados”, como é o caso de A 

mulher do Simplício ou A Fluminense Exaltada. Entretanto, a despeito de sua posição 

liberal “exaltada”, Paula Brito imprimiu folhas ligadas aos conservadores “caramuru” e 

aos “restauradores”, honrando um dos nomes comerciais que adotou: “Tipografia 

Imparcial”.7 (FIG. 1) 

 

 
FIGURA 1. A Mulher do Simplício ou a Fluminense Exaltada. Acervo da Biblioteca Nacional. 

 

A publicação de impressos com orientações políticas divergentes, obrigava o 
                                                
6 “Ontem 5 do corrente, pelas 7 horas da tarde, uma porção de brasileiros natos saídos dentre vós, depois de me haver 
tratado com detestáveis epítetos de restaurador, pretendeu invadir meu domicilio e armados de paus demolir meu 
estabelecimento tipográfico e arrancar-me a vida, pelo mero fato de haver dele saído um pequeno impresso (ainda 
que legal), no qual não tive parte alguma, e somente pela imparcialidade de IMPRESSOR LIVRE.” (Diario do Rio de 
Janeiro, 12 de dezembro de 1833.) 
7 Tudo indica que apesar de ter se identificado com uma linha de pensamento liberal, aos poucos o editor se alinhou 
ao “tempo saquarema”, adotando uma postura conservadora na maturidade. Para uma análise detalhada das facetas de 
Paula Brito no emaranhado político das Regências e do Segundo Reinado. Cf. GODOI, 2014. 
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editor a desviar-se das polarizações exigidas por uma identidade fixa e, além disso, as 

flutuações ideológicas apontam que o impressor encontrava-se sujeito a pressões 

capitalistas pouco abstratas. Nesses primeiros anos, o recém-casado Paula Brito, que 

deixaria viúva e duas filhas, provavelmente se encontrava em dificuldades financeiras 

para pagar as dívidas contraídas com a compra da loja e da tipografia. Ao publicar 

textos contrários às suas próprias convicções, lapidava uma identidade ambígua, 

sustentada por seu ofício autodeclarado de “IMPRESSOR-LIVRE”. Nem moderado, 

nem restaurador, tampouco fiel exaltado; ancorando-se no ofício da tipografia e no 

artifício das letras, poderia servir a quaisquer correntes políticas sem abrir mão de seu 

ofício ou de suas opiniões. Se tal postura corroborava com os negócios, também 

implicava riscos, pois ao conservar o anonimato dos redatores, o impressor assumia a 

responsabilidade legal pela publicação.8 Daí a necessidade de receber clientes nos 

fundos da sua loja na Praça da Constituição para discutir os “impressos de segredo”.9 

Mesmo diante do risco em ser responsabilizado criminalmente, o pacto de sigilo 

que preservava o anonimato dos redatores contribuiu para atrair uma extensa clientela 

que desejava mostrar os dentes sem revelar o rosto nas virulentas folhas que 

alimentaram as polêmicas regenciais. Além da motivação econômica, lembramos que o 

segredo, como identificou Koselleck (1999), foi fundamental para impulsionar a 

formação de uma consciência burguesa na Europa do século XVIII, uma vez que ao 

vestir seu manto, o cidadão simultaneamente se protege e rejeita intervenções estatais e 

religiosas, desenhando, por exemplo, o traço político da imparcialidade maçônica. Ora, 

além de mulato, Paula Brito foi maçon. É interessante reconhecer uma certa 

“semelhança estrutural” entre maçonaria e “república das letras”, pois ambas 

estabelecem espaços subjetivos (e coletivos) a partir do segredo, como reação a 

imposições sociais, religiosas ou políticas. 

 Ajuizando a partir de um “foro interior moral”, maçons opuseram-se ao poder 

soberano, amparados pelo segredo, o que garantia de antemão a igualdade e conciliava 

quaisquer diferenças entre os irmãos. Dessa forma, ao transfigurar a separação entre 
                                                
8 O Código Criminal do Império determina as responsabilidades no capítulo I, artigo 7º: “§ 1º. O impressor gravador 
ou litógrafo os quais ficarão isentos de responsabilidade mostrando por escrito obrigação de responsabilidade do 
editor. Sendo esta pessoa residente no Brasil, que esteja no gozo dos direitos políticos, salvo quando escrever em 
causa própria, caso em que não existe esta qualidade; § 2º. O editor que se obrigou, o qual ficará isento de 
responsabilidade, mostrando obrigação pela qual o autor se responsabilize tendo este as mesmas qualidades exigidas 
no editor, para escusar o autor”. (PIERANGELI, 2004, p. 237-238) 
9 “(...) por ter a mesma casa, fundos para a rua de S. Francisco de Paula (...) onde o poderão procurar todas as pessoas 
que se quiserem utilizar do seu préstimo, como Impressor; e aqueles Srs. que em particular necessitarem falar sobre 
impressos de segredo (o que tem observado, e observará religiosamente); o poderão fazer dirigindo-se ao número 
acima [n. 44] por ser o do seu Escritório particular.” (Diario do Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1835, grifo nosso.) 
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política e moral, o segredo funcionava como dissimulação para uma presença política 

indireta que se realizava por meio do ajuizamento crítico. Ao situar a arte 

(especialmente o teatro) como uma espécie de antípoda do Estado, a crítica podia 

separar-se dele ao mesmo tempo em que o atacava. Nos palcos de teatro, talvez a mais 

relevante forma artística e cultural na primeira metade dos oitocentos no Brasil, a mise-

en-scène criava condições para se ajuizar sobre a verdade e a humanidade das ações 

políticas, conduzindo o afastamento artificial da performance para a potencialidade de 

ajuizamento do espectador. Independentemente das diferenças – enquanto na Europa a 

crítica desencadearia a crise do poder absolutista, no Brasil a Monarquia seguiu seu 

curso até o final do século XIX – é importante para este artigo reter a potencialidade 

transgressora do artifício do segredo que não só alimentou as prensas tipográficas de 

Paula Brito, mas permitiu que dissimulasse sua própria identidade através de uma 

encenação literária quando passou a assinar “Da autora” e “Da redatora”.  

 

Travestir a pena 

Paula Brito mostrou-se oportunista e atento à boa aceitação de formato 

humorístico da família dos “simplícios” que teve suas raízes europeias nas supostas 

ingenuidades do “homem simples”. Tal fenômeno pode ser compreendido em um 

contexto de popularização do impresso como efeito da percepção do contraste entre um 

cotidiano oral e um discurso ordenado tipograficamente. Assim como apontou Helio 

Vianna “o nome era imitado, para explorar a popularidade do ‘Simplício’, que circulara 

em 1831, obtendo tão grande aceitação que logo deflagrou uma epidemia de títulos 

parecidos” (Apud MAGALHÃES JR., 1958, p. 11). Aproveitando-se de uma já bem 

sucedida trilha humorística, sensível ao florescimento da leitura entre as mulheres, 

Paula Brito acrescentou à série cômica uma voluta a mais, pois trataria da “mulher 

simples”. Tratava-se de uma inovação editorial que mirava novos públicos e 

configurava novos horizontes de leitura, tal procedimento foi desdobrado em 

publicações dedicadas à questão racial e ao carnaval em O Mulato ou O Homem de Cor 

e O Limão de Cheiro, ambos de 1833.  

Ao publicar provocações, réplicas e tréplicas, desde o primeiro número, ao rival O 

Simplício Poeta, indica-se que foi o diálogo travado neste espaço que já foi chamado de 

esfera pública literária, o que levou Paula Brito à publicação de A Mulher do Simplício. 

Desde o princípio, se questionou a posição política do oponente conservador através de 
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uma tematização de “gênero”, como podemos perceber na leitura de um trecho da 

“Resposta à Minha Mulher que se alcunha de Exaltada: pelos mesmo consoantes, e 

palavras finais de cada verso de suas Poesias políticas do N. 1º.” (O Simplício Poeta, n. 

6, 26 fev. 1832): 
 Se vós tendes um marido 
Que não é tolo, ou pateta, 
Que é de todos conhecido 
Por ser Simplício Poeta; 
 Se este é sábio, e gracioso 
(Não se fale em geração) 
Porque não estais conforme 
Com a sua opinião? 
(O Simplício Poeta, n. 6, 26 fev. 1832) 
 

Assim como o rival moderado, cujo subtítulo humorístico é digno de ser 

mencionado – “Jornal sem dia, sem hora, e sem preço certo; publicado em benefício dos 

doidos” –, em A fluminense Exaltada a falta de periodicidade fixa permitia apenas 

ocasionalmente um discurso mais longo sobre algum acontecimento que marcara a 

época, como nos versos trágicos que descreveram o “Terrível Naufrágio da Barca Nova 

Amazona”. Em geral, não se tratava de novidades, mas de alimentar uma reflexão 

retrospectivamente crítica, que se revestia de um certo tom metacrítico ao dialogar com 

outras publicações da época:  
 
Que saudades, leitores, que saudades 
Do imenso turbilhão de novidades! 
Não vos posso falar de tudo quanto 
Entre nós ocorreu digo de conto; 
Apenas vos darei um retrospecto, 
Nada que ser devia o meu objeto 
Na véspera de Natal o diverti-vos, 
Mostrando cousas, que fizessem rir-vos; 
Mas não posso deixar (costume velho) 
De meter também o meu bedelho 
Em coisas praticadas mui recentes, 
Capazes de enraivar os mais prudentes. 
(A Mulher do Simplício, n. 63, 23 dez. 1839) 

 

O artifício de travestir a própria pena foi necessário a Paula Brito para realizar o 

endereçamento feminino que se explicitava no título do periódico: A Mulher do 

Simplício. Trajar máscara e voz femininas foi a condição para que o editor relacionasse 

o feminino à política, como foi explicitado no subtítulo: A Fluminense Exaltada. Ao 

tratar da política, tema à época exclusivamente “masculino”, optou pela forma dos 

versos, pelo humor e pelas charadas, detalhes formais significativos para as táticas de 
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camuflagem do autor-tipógrafo que realizava no objeto impresso passagens entre as 

demandas de um novo público leitor. Em A Mulher do Simplício ou A Fluminense 

Exaltada, a máscara feminina permitia a Paula Brito, experimentar lentes invertidas ao 

versejar sobre o debate político da época. Olhando de uma perspectiva contemporânea, 

podemos afirmar que o autor-travesti permitia revelar suas próprias misogenias, ao 

dissimular a voz feminina, a “autora” contrapunha-se astutamente às reduções 

típificadoras, sendo capaz de acrescentar à onipresente e sisuda temática política a 

perspectiva de uma voz feminina que se colocava com ironia crítica e bom humor: 
Felizmente o mal da pátria 
Só aos homens diz respeito: 
As mulheres não governam 
Para isto não tem jeito... 

Os homens, sim, é que sabem 
Governar suas nações; 
Bem o sistema conhecem 
De profícuas transações 
(A Mulher do Simplício, n. 60, 22 dez. 1838) 

 
O mesmo tom irônico à “masculinidade” da política se repetiria em todos os 

números do periódico, como na glosa ao mote “Ora o homem tem razão!”, precedido 

com versos que descrevem diversos desmandos e irracionalidades realizados pelos 

homens da política. Realçada pelo efeito da versificação, a voz feminina tem um sabor 

literário que se contrapõe à suposta racionalidade política, ao reivindicar uma certa 

emoção romanticamente utópica, bandeiras como a liberdade poderiam ser exaltadas, 

assim como convida a “autora” de “A Fluminense Exaltada roga às suas patrícias que 

hajam de por em Música para cantarem as seguintes modinhas”, cuja primeira estrofe 

era reproduzida no cabeçalho do periódico: 
 
Frágil fez-me a Natureza 
Mas com firme opinião 
É justo que a pátria escute 
A voz do meu coração. 

Se eu para ser venturosa 
É preciso escrava ser, 
Quero viver desgraçada, 
Mas quero livre morrer. 

A sagrada liberdade 
Só pode erguer o pendão 
Sobre o peito que resiste 
À mais tirana opressão. 

Não há frutos, que se igualem 
Aos frutos da liberdade 
Morre, mas não beija os ferros 
Do Brasil a Mocidade. 
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(A Mulher do Simplício, n. 4, 24 mar. 1832.) 
 

Outro tema relevante e recorrente no periódico foi a moda: “Sobre luxos, sobre 

modas, / Tenho coisinhas galantes: / Sei de casos engraçados, / E ditos extravagantes” 

(A Mulher do Simplício, n. 48, 21 jun. 1836). Muitas vezes ao criticar os exageros da 

última moda a redatora adotou um certo tom moralista que marcou a “missão” 

pedagógica da imprensa à época e da qual, ao menos inicialmente, Paula Brito não pôde 

escapar: 
As regras da honestidade 

Devei seguir por preceito: 
Qualquer coisa em demasia 
Nas senhoras é defeito. 

Vós tendes por natureza 
Condições muito fagueiras: 
Sois dóceis, ternas, amáveis, 
Afinal, sois Brasileiras. 

A Deus amadas Patrícias, 
Senhoras encantadoras: 
Fazei sempre a diligência 
De serdes minhas leitoras. 
(A Mulher do Simplício, n. 45, 12 dez. 1835.) 

 
A leitura dos exemplares conhecidos do periódico, revela sua clara intenção de 

dialogar com a política institucional direcionando a voz feminina diretamente para a 

política, como na “Carta que ao governo de S. M. I. O Senhor D. Pedro II dirige A 

redatora da Mulher do Simplício”, a “Carta que à Assembléia Geral Legislativa dirige a 

redatora” ou “A constituição brasileira”. Entretanto, havia ali o surgimento de uma outra 

“política” que se realizava na própria dissimulação da “autora” e desdobrava-se na  

publicação correspondências enviadas por leitoras que, dessa forma, efetivamente, 

passavam a redigir o periódico, como o “Agradecimento da Illma. Sra. D. Delfina em 

nome do sexo feminino”, assinado por Delfina Benigna da Cunha.  Ao exaltar o 

periódico, a missiva não deixou de notar as artimanhas “da redatora” em trecho que se 

fez questão de publicar: 

 
Tu que a defesa tomaste 
Do meu sexo infeliz, 
Manifestando o alto dom 
Como que o céu brindar-te quis. 
 Bem que à nós não revelas 
Com a precisa franqueza 
Sendo Mulher, como dizes, 
Mostras d’homem a fortaleza. 
(A Mulher do Simplício, n. 60, 22 dez. 1838) 
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A charada política 

Nos parece que foram justamente certos desvios da linguagem permitidos pelos 

jogos combinatórios da versificação, o que permitiu um certo distanciamento das 

intenções moralizadoras do autor e que desenvolveram a autonomia tanto “da autora” 

quanto das leitoras. Tal princípio combinatório, característico da impressão tipográfica, 

pode ser compreendido a partir nos populares “livros da sorte” publicados nas páginas 

de A Mulher do Simplício para o “bom divertimento” de moças e rapazes na noite de 

São João.10 

A partir de uma dúzia de “sortes” pré-definidas para jogadores do sexo masculino 

e feminino, lançam-se dois dados que determinam qual a resposta dentre uma dúzia de 

possibilidades para questões como: “Se o seu bem tem outro bem”; “Que ventura terás 

nas loterias”; “Se serás feliz nas armas ou nas letras”; “Se morrerá moço ou velho”, 

“Que meio empregará para seus fins”, “Que vícios mais teimosos lhe perseguem” etc. 

Vejamos uma dupla de respostas para um dos principais temas da literatura à época, “Se 

casará rico ou pobre”: [Para homens] “1. Há de casar felizmente / Com moça rica e mui 

bela / Que gastará todo tempo na janela.” [Para senhoras] 1. Um armazém, vinte 

escravos / E boa propriedade / Há de ter vosso marido / Homem de má qualidade.” (A 

Mulher do Simplício, n. 48, 21 jun. 1836). 

Mesmo que as respostas fossem elaboradas em torno de tipificações sociais – 

“Para homens” e “Para senhoras” –, o que funcionava para explicitar os estereótipos, 

por sua vez, o aspecto lúdico e combinatório dos textos permitia deslocamento destas 

posições, inicialmente pela própria intenção em “divertir”. Tratando-se de um jogo, não 

é difícil imaginar que papeis se invertessem e se embaralhassem ocasionalmente. Assim 

como sugeria a inversão , a comutação de respostas promovia deslocamentos do jogador 

masculino ao feminino e vice-versa. 

Esta função lúdica também se apresentava na leitura de A Mulher do Simplício por 

um intencional “empastelamento” das letras, que deveriam ser revertidos para o sentido 

original pelo leitor (ou pela leitora), como podemos confirmar nos vestígios manuscritos 

encontrados (FIG. 2). A leitura de charadas, enigmas e logogrifos, assim como sua 

redação, solicitava capacidades específicas. Para solucionar estes verdadeiros quebra-

                                                
10 A popularidade destes jogos pode ser comprovado pelo grande número de anúncios encontrados, como por 
exemplo: “Novo Livro de Sortes da Mulher do Simplício, Para a noite de S. João, contendo 1113 sortes modernas, 
para divertimento de quarenta e duas pessoas em belos assuntos para amores, fortunas, segredos, paixões, zelos, 
saudados, etc. etc. Vende-se nas lojas de costume, e na de Paula Brito, praça da Constituição n. 64, um volume 
brochado e encapado, por 640 rs.” Diario do Rio de Janeiro, 26 jun. 1842. 
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cabeças de letras, não era necessária apenas uma destreza interpretativa ou semântica, 

mas manipular letras e sílabas, invertê-las, substituí-las, decompô-las, combiná-las. 

Como se para ler fosse necessário ser tipógrafo. Nesse mesmo sentido, o leitor se 

aproximava ainda mais do operário das letras se pensamos que existiam prazos e 

compensações para ler e decifrar. A frequência e a extensão destes jogos tipográficos ao 

longo revela sua importância. 

 

 
FIGURA 2. Vestígios manuscritos encontrados com solução de charadas em A Mulher do 

Simplício ou A Fluminense Exaltada. Acervo da Biblioteca Nacional. 

 

Para apontar desdobramentos destes jogos tipográficos, citaremos um logogrifo 

assinado por Paula Brito que solicita uma leitura atenta às formas e posições das letras, 

às matizes fonéticas e aos sinais diacríticos. Para solucioná-lo, o leitor que necessita 

embaralhar e desembaralhar sílabas e letras, além de estar atento às suas sonoridades, 
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para que finalmente encontrasse como solução um “belo substantivo” já bastante 

conhecido por todos. Longo, porém necessário, este logogrifo não pretende duvidar da 

capacidade de decifração do leitor contemporâneo, mas lhe apresentar a experiência de 

leitor-tipógrafo assim como se apresentava ao leitor oitocentista. 
 

Há bem tempo que não dou 
Aos meus leitores queridos 
Um logogrifo dos meus, 
Sempre tão bem recebidos. 

 
Este, agora apresento, 
É um belo substantivo, 
Com o qual menos se encara, 
Quanto é maior, e mais vivo. 
 
Feito de sílabas quatro, 
Não dá muito que pensar 
À quem prática tiver 
De os ler e de os decifrar. 
 
Se a segunda trocares 
A consoante final 
Por outra de menos pernas 
Achas em manso animal.    [ LAM – LAN ] 
 
Tirada esta consoante, 
Letras duas ficarão, 
Com isso cantam aqueles 
Que certo cá não estão.    [ LA ] 
 
Esta mesma com a terceira, 
E coisa em pedra encontrada; 
É de sapato e de anel 
Uma com outra trocada.    [ LA PA ] 
 
A segunda, assim, e a quarta, 
Lugar, onde a ninfa preza 
Forma-se um bosque e rodeia, 
Coisa de amena beleza.    [ LA GO ] 
 
Trocadas estas arranjam 
De vestimenta uma parte, 
Quer d’homem, que de senhora, 
Que faz-se com gosto e arte.   [ GO LA ] 
 
A primeira e quarta formam 
O que faz agua constante 
Em lugar por onde passa,  
Sempre que é pouco abundante.   [ RE GO ] 
 
É a primeira culpada, 
Ficando só. Sem dever,    [ RÉ ] 
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Com a terceira e a quarta, 
Fica quem feito o tiver.    [ PA GO ] 
 
Faz a quarta, repetida, 
Moléstia, bem que ligeira 
Muito frequente, que dá 
N’uma certa ave caseira.    [ GO GO ] 
 
Se repetida a terceira, 
Pede a criança esfaimada; 
Autoridade faz logo 
Destas uma acentuada.    [ PA PA – PA PÁ ] 
 
De tudo o que deixo escrito 
Conceito não formarei; 
Porque foi pelo conceito 
Que o trabalho comecei.    [ RE LAM PA GO ] 
 
P. Brito 
(Marmota Fluminense, n. 420, 22 nov. 1853.) 

 

A solução de enigmas em versos dependia da análise e recomposição de letras e 

sílabas que poderia ou não ser guiada por alguma chave conceitual inicialmente 

anunciado. Dessa forma, a experiência de leitura desviava-se da busca pelo conceito, 

pois conceitos eram desmontados em combinações de letras e sílabas para que, 

finalmente, pudessem se estabelecer. As charadas sensibilizavam seus leitores para 

matizes significantes e tornavam visível o princípio combinatório dos tipos móveis e do 

ofício tipográfico. O leitor, que compunha e decompunha letras, sílabas e palavras, 

experimentava as potencialidades combinatórias da linguagem que se tornavam, àquele 

momento manipuláveis. Mesmo que não se dispensasse uma ordenação de significados, 

se estimulavam percepções fonéticas e visuais da linguagem. Leitores feitos tipógrafos 

transportavam-se para um universo metalinguístico enquanto deslizavam por diferenças 

significantes na busca por soluções do enigma. Esse movimento pode ser facilmente 

visualizado comparando-se a longa extensão dos enigmas e sua curta solução, 

geralmente, uma palavra ou uma frase. Entretanto, se apontamos aspectos positivos que 

conduziriam leitores à autonomia, a ociosidade destes jogos tipográficos não devia ser 

vista com bons olhos por todos, a julgar exigência de anonimato da leitora que primeiro 

solucionou a charada citada, mais de dois meses após sua publicação. 
  

Cavaco. 
A charadinha que fiz 
De – Relâmpago – formada, 
Por uma nobre Senhora 
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Foi primeiro decifrada. 
   Como não posso ao seu nome 
Cadente verso fazer, 
Em respeitar suas ordens 
Cumpro humilde o meu dever. 
  Paula Brito 
(Marmota Fluminense, n. 548, 4 fev. 1855) 

 

Lendo mentiras 

Paula Brito foi o centro da Sociedade Petalógica, grupo “litero-humorístico” que 

mantinha uma curiosa dinâmica de performance ficcional, e que nos remete aos jogos e 

improvisos da oralidade e da conversa, ao boato e à fofoca, às fabulações exageradas de 

contadores de estórias. Ao juntar “peta” (mentira, podridão) e “lógica”, a sociedade 

revela em seu nome uma formulação paradoxal que orientavam suas conversas para a 

exaltação do impossível e a qualidade superficial e escorregadia do cômico. 

Acontecimento singular de sociabilidade literária, foi corretamente chamada de “família 

da rua” estabelecendo uma espécie de instituição informal, o que permitia traçar 

relações entre as práticas de uma nascente comunidade letrada e o dia-a-dia de um 

público pouco letrado, entre criação literária e realidade cotidiana. 

Grande concentração de literatos e políticos, a Petalógica reunia artistas, atores, 

músicos e “muita gente que não era intelectual”. No entanto, apesar dessa amplitude de 

audiência, havia uma restrição naqueles dias patriarcais: “só entravam homens”.11 De 

maneira indireta, ao buscar leitoras para suas publicações, o editor Paula Brito parecia 

compensar essa ausência, promovendo na página impressa, a interação entre aquilo que 

se destinava “para homens” e “para senhoras”. Neste sentido, ao se apoiar na 

ambiguidade da “graça” permitiria a transposição dos chistes masculinos para as leitoras 

uma vez que as considerava em suas escolhas e omissões: “A petalogia é a ciência que 

ensina a ocultar a verdade sob formas agradáveis, para não ferir os ouvidos suscetíveis, 

                                                
11 Compilando cuidadosamente informações na imprensa da época, Ubiratan Machado nos oferece uma 
rica descrição dos literatos que frequentavam a Petalógica: “Ali compareciam escritores das mais diversas 
tendências e idades, famosos e iniciantes, como Joaquim Manuel de Macedo, o dr. Macedinho, simples e 
comunicativo, ‘com um ar de capitalista português’; Teixeira e Sousa, o melhor amigo do dono da 
livraria, em permanente dificuldade financeira; Laurindo Rabelo, espirituoso e sarcástico, alto e 
desengonçado, o que lhe valeu o apelido de poeta lagartixa; Araújo Porto-Alegre, sempre jovial, ‘com seu 
físico de urso’; Manuel Antonio de Almeida, muito afável, despertando ‘um sentimento de irresistível 
simpatia’ em quantos o conheciam; Gonçalves de Magalhães, um tanto solene; Francisco Otaviano, ‘alto 
e delgado, muito moreno, pouca barba, óculos de ouro, de sobrecasaca e cartola, elegante e correto no 
traje, o português José Feliciano de Castilho, insinuante, mas apontado como pouco escrupuloso; e os 
adolescentes, como Salvador Mendonça, Casimiro de Abreu — que começava a colaborar na imprensa — 
e um rapazinho considerado de muito futuro, chamado Machado de Assis”. Ubiratan Machado, A vida 
literária no Brasil durante o romantismo, Rio de Janeiro, Tinta Negra, 2010, p. 71-72. 
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nem desagradar os delicados espíritos” (A Marmota, n. 932, 9 mar. 1858). A qualidade 

paradoxalmente produtiva da Petalógica, que tornou possível a elegância sem etiqueta, 

já se encontrava em operação quando Paula Brito abdicou de sua assinatura pelo 

anonimato “Da autora”. 
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