
Introdução 

Neste trabalho, procuramos rastrear a circulação, no Brasil do século XIX, 

da obra Robinson Crusoé, de Daniel Defoe (1660-1731), por perceber que 

ela representa muito do que acontecia entre países como Inglaterra, França, 

Portugal e Brasil. Países esses que, ao contrário do que se costuma pensar, 

estavam ligados através das navegações, transportando não só pessoas de 

diferentes nacionalidades, mas também obras literárias e tantos outros bens 

que carregariam parte de suas culturas. É esse processo que o projeto “A 

circulação transatlântica dos impressos – a globalização da cultura no século 

XIX”, no qual se insere essa pesquisa, se propõe a estudar. 
 

Metodologia 

• Rastreamento da obra em diferentes bibliotecas brasileiras que possuem 

acervo online de obras raras. 

• Uso do banco de dados desenvolvido pelos pesquisadores do projeto, 

tanto para obter como para depositar informações. 

• Análise e interpretação dos dados através de estudos já realizados, mas 

também, estudo das particularidades desse caso específico, para 

colaborar com as questões do projeto. 

• Próxima etapa em andamento: Rastreamento da obra em anúncios de 

jornais, catálogos de livreiros e etc. 

• Com os dados do gráfico, percebemos a grande presença da França, 

principalmente de Paris, seja pelo local de edição, nacionalidade do editor 

ou por seu língua. 

•  As obras em francês aparecem em maior número do que em outras 

línguas, mais até do que em inglês, a língua original do livro.  

Conclusão 

Até agora, os resultados nos permitem reforçar a ideia de que a França, ou 

Paris, foi uma “capital mundial das artes e das letras” do período em 

questão, vista como um modelo ou paradigma que atraia os letrados. Isso 

explica a quantidade de traduções para o francês e também as traduções a 

partir dele. Por fim, os dados tem nos informado sobre as pessoas 

responsáveis pela circulação das obras – editores, livreiros, leitores – que, 

por sua vez, nos trazem informações sobre a circulação maior, a das ideias. 
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Imagem 3 - Primeira edição 

da obra. Em destaque a data 

de edição e uma observação 

interessante, cuja tradução, 

“Escritas por ele mesmo”, nos 

mostra a tentativa de 

convencer o leitor de que a 

personagem existiu e escreveu 

sua própria história, sendo 

necessário, para esse efeito, 

omitir o verdadeiro autor.  

Imagem 2 – É importante 

ressaltar a possibilidade de 

muitas obras em português 

terem sido traduzidas a 

partir do francês. Como 

exemplo, uma tradução de 

1816, em Lisboa, do 

tradutor Henrique L. de 

Sousa Mascarenhas. 
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Imagem 1 – Estados: 

Bahia, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Rio Grande 

do Sul. 

Resultados e Discussão: 

• As datas das edições localizadas variam de 1719 (primeira edição da 

obra) até o fim do período que foi delimitado, 1914. 

• A cidade do Rio de Janeiro é onde a obra mais aparece, já que ali 

aconteciam as mais significativas trocas culturais do período. No mapa, 

estão os estados brasileiros onde há incidência da obra em acervos de 

bibliotecas: 


