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1. Introdução 

Essa análise é um dos resultados da pesquisa realizada para a ela-

Bibliográfico nas Edições da Segunda Metade do Século XIX de Papéis 
Avulsos u-
minense-UFF, em agosto de 2010, cuja Orientadora foi a Professora 
Doutora Ceila Maria Ferreira, e dos estudos realizados desde 2006 para o 

ítica Papéis Avulsos o-
ratório de Ecdótica-LABEC da Universidade Federal Fluminense-UFF. 

A análise do código bibliográfico consiste na observância dos 
elementos materiais que compõe uma representação do texto, no momen-
to de sua publicação. Entendendo, ainda, que os elementos materiais são 
os elementos visíveis integrantes à disposição e à composição do texto no 
suporte responsável pela sua comunicação.

O estudo do código bibliográfico, nesse contexto, coloca em pauta 
toda estrutura que acompanha e dá suporte ao texto do qual se pode des-
prender sentidos, concordando com Roger Chartier que: 

[...] não considera mais o impresso como um suporte neutro, nem como uma 
unidade válida para ser colocada em série, mas como um objeto cujos elemen-
tos e estruturas remetem, de um lado, a um processo de fabricação cujas difi-
culdades eram grandes na época da composição manual e da impressão manu-
al e, de outro, a um processo de leitura ajudado ou derrotado pelas próprias 
formas dos materiais que lhe é dado a ler [...] (CHARTIER, 2001, p. 96). 

O estudo do código bibliográfico nos permite apontar a distribui-
ção material dos contos que compõe Papéis Avulsos nos periódicos e na 
edição de 1882. Os demais elementos textuais inseridos pelo editor e, por 
vezes, solicitados pelo autor, como, por exemplo, as gravuras, os textos e 
os mais diversos comentários se misturam ao longo da leitura, que por 
sua vez possui variações imensuráveis. Assim, o escrito de Machado de 
Assis e os demais aparatos interligados a ele formam um conjunto de in-
formações que, quanto à cientificação da memória coletiva de uma soci-

a-
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das,] essas transferências de pensamento que fazem, propriamente, a con-
tinuidade de uma civili  

Outras variantes, que podemos apontar, que estão fora do texto 
autoral, mas a eles podem vincular-se, que pertencem a uma tradição vei-
cular, no caso dos textos publicados nos jornais e revistas da época que 
seguiam determinados mecanismos de apresentação textual os quais sali-
entavam diferentes assuntos relacionados à elite social e à prática cultural 
como, por exemplo, os periódicos diários apresentavam constantemente: 
artigos que divulgavam promoções e licenças de pessoal, óbitos, alforrias 
e os textos literários na seção denominada frequentemente de folhetim. 

Desta forma, pretendemos realizar a análise da distribuição dos 
n

Gazeta de Noticias (1882) e na publicação em livro, Papéis Avulsos 
(ASSIS, 1882). 

 

2.  

em periódico, na Gazeta de Noticias (com 56 cm x 44 cm de mancha ti-
pográfica), em 8 de outubro de 1882, no oitavo ano de publicação, na 

VERBA TESTA-
MENTARIA/ CA£O PATHOLOGICO DEDICADO Á ESCOLA DE 

e-
lo próprio autor. 

A disposição d
publicado na Gazeta de Noticias FOLHETIM
cm)38, deu-se em 8 colunas, entre as quais, a primeira coluna possui 63 
linhas, a oitava coluna possui 70 linhas e nas demais colunas contam 71 
linhas textuais; essas colunas possuem 5,5 cm de mancha tipográfica. 

Os textos dispostos na primeira página entre o cabeçalho e o 
FOLHETIM

Tiragem 24,000 exemp. a ho-
EXPEDIENTE

que/quizerem continuar com as/ suas assignaturas pedimos/ que as re-
formem em tempo/ para não haver interrupção/ na remessa da folha./ 
                                                        
38 Medidas aferidas através do exemplar da Gazeta de Noticias do Acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional  Brasil, no Rio de Janeiro. 
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ALMANAK DA GAZETA DE NOTICIAS/ PARA 1883/ TIRAGEM 
s-

forços desempenhados pela impressa para a reforma legislativa); na se-
gunda coluna, nota sobre a necessidade de embargo de obras públicas e 
diminuição de ordenados, foi fornecido o título de Barão de Miranda ao 

TELEGRAMMAS  (separado do texto por uma linha 
Serviço telegraphico de Alexandria 

e Londres de 5 de outubro de 1882 e de 6 de outubro de 1882 por J. do 
C i-
vos a obras pela Câmara); na quarta coluna, continuação da exposição de 
obras realizadas pela Câmara, PARLAMENT

o-
ta sobre a ausência de expediente no dia anterior da Câmara e do Sena-
do), concessão de título de Imperial ao cabeleireiro Lourenço Baldraro, 

a região), alterações na tabela de comissões 
por decreto; na sexta coluna, nota sobre a apresentação na praça da 
Aclamação da banda de música do Exército, nota sobre a extinção da 2ª 
Vara Cível, nota sobre a publicação do 12º fascículo da Revista da Expo-
sição Antropológica Brasileira MANUMISSÕES
concessão de liberdade aos escravos por seus senhores), nota sobre a pu-
blicação do primeiro de três volumes sobre o território das Missões, rela-
ção de sorteados que comporão a 11ª sessão ordinária do corrente ano, no 
Tribunal do Júri; sétima coluna, continuação da relação dos sorteados pa-
ra comporem o tribunal do júri, nota sobre a paquete nacional Pernambu-
co, notícias de prorrogações de pedidos de licenças, nota sobre nomeação 
do chefe na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, registros de movimenta-
ções de pacientes Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia, dos 
Hospícios de Pedro II, de Nossa Senhora da Saúde, de São João Baptista 

I-
C

1º de outubro de 1882), relação de nomes sorteados para compor o tribu-
nal do júri no dia subsequente. 

Na segunda página, continuou a impressão da relação de nomes 
sorteados para compor o tribunal do júri no dia subsequente; nota sobre 
um menor agredido fisicamente; notas sobre nomeação, nota sobre a 
concessão de gratificação a professor; requerimentos despachados; nota 
sobr E-
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Pacífico, República Argentina e o Uru
(pequena história reproduzida do Piracicabano do dia 04/10/1882); re-
produção do boletim de mortalidade para cidade do Rio de Janeiro; 

 
(nota sobre uma prisão); nota sobre eleição administrativa para 1883; 

GAZETINHA
ven VARIEDADE Abrahão 
expulsando Agar/e Ismael TRIBUNAES l-

AVISOS
(pequenos anúncios de alfaiataria, loteria, clubes, correio, cirurgião den-
tista, escola normal, exposição de café, convite de reunião para médicos); 
ALMANAK
PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Poderá um cego ser tachi-/grapho
Garagnano, instrutor de meninos cegos). 

PUBLICAÇÕES A 
PEDIDO

Entre-Rios x-
cursão ao interior, de alfaiataria, de água da juventude, nota de agradeci-
mento, anúncio de festejos religiosos, anúncios de clubes, sociedades, 
companhia de alfafa e estrada de ferro e botânica, banco de crédito em 
São Paulo, anúncio de Culto Evangélico, anúncio comemorativo do cen-
tenário do Marquês d FOLHETIM/ A 

 

Da quarta à sexta página, estão as propagandas e os anúncios di-
versos, como os que seguem: anúncio de festas, de noite dançante, convi-
te para assembleia geral de associações, anúncio de clubes; de companhi-

ANNUN-
CIOS i-
ca, de sabão, de álcool, xarope para tosse, elixir para diversas moléstias, 
papel pintado, venda de produtos indianos, anúncio de corrida no 

r-
dadas, de hotéis, de vinho, de leite condensado, de colégio, pedreira, 
ofertas de trabalhos domésticos. 
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ANNUNCIOS uguéis 
e vendas de imóveis, de necessidade de serviços, nota de anúncios de 
vendas de chapéus, de fumos, de guarda-chuva, de babados, alfaiataria, 
documentos para casamentos, propagandas de hotéis, venda de pianos, 
IMPRESSÕES

elixir e xaropes, consultas gratuitas para doenças nos olhos, festejos reli-
GAZETA DE NOTICIA

(lista de títulos e preços); na parte inferior da página está distribuída a se-
PARTE COMMERCIAL 39(as transações financeiras referentes 

A-
 

Na sexta página, continuam os anúncios e propagandas em sete 
colunas, mais ou menos assim distribuídos: vendas de roupas para adul-
tos e crianças, de cera de velas, de inseticida, papel pintado, de fogões, de 
fósforo, de pão de centeio, de vinhos, de sabonetes, de cabeleiras, de la-
vadeiras; consertos em geral, restaurantes; notas de óbito, xarope, elixir e 
pastilhas para diversas moléstias e venenos de cobras, de atendimento 

NDA EXPOSIÇÃO DO CAFÉ 
os; anúncios dos 

seguintes teatros40 THEATRO RECREIO DRAMATICO
IMPERIAL THEATRO

PHENIX DRAMTICA THEATRO DAS NOVIDADES
THEATRO PRINCIPE IMPERIAL THEATRO SANT'AN-

NA  

x-
tual da primeira edição em livro e, coincidentemente, foi o último dos 
doze41 contos a ser publicado em periódico. Assim, esse conto recém-
publicado veio ganhar um espaço em Papéis Avulsos42, livro que foi pu-
blicado menos de um mês depois, distribuído entre as páginas 273 e 290, 

                                                        
39 Nesta seção do texto, a leitura se encontra comprometida por causa do péssimo estado de con-
servação do periódico que foi microfilmado. 

40 Estes anúncios estão dispostos em cinco colunas de texto. 

41 i-

s  

42 Constam em Papéis Avulsos (ASSIS, 1882) 18 cadernos inteiros, cujo formato é um in-8º, com 16 
páginas em cada caderno. Todavia, com a necessidade de abrir outro caderno para a impressão dos 
elementos pré-textuais, houve a abertura de mais um caderno. 
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sendo que, na primeira página e última, o texto foi distribuído por 19 e 7 
linhas, respectivamente, contrário às demais páginas em que o texto se 

inicia-se com o décimo sétimo caderno, como está anotado no rodapé que 
não finda antes da abertura de mais um caderno. 

O autor Machado de Assis ao recolher os contos em um livro, 
me 

a
Pa-

péis Avulsos o-
ticário da Vila de Itaguaí. Com essa alteração do nome do personagem 

u-

publicação em livro, encontramos outras alterações dentre as quais esco-
lhemos as seguintes, para ilustrar algumas variantes no texto: 

Edição na Gazeta de Noticias (08/10/1882) Edição em Papéis Avulsos (1882) 

p. 1, 1ª coluna, l. 16-19: Crispim Soares 
fez o caixão/ em que foi mettido o corpo do 
pobre/ Nicoláu B. C. D.; fabricou-o elle/ 
mesmo, con amore; [...] 

p. 273 l. 11-13: Joaquim Soares fez o cai-
xão em que foi mettido o/ corpo do pobre Nico-
láu B. de C.; fabricou-o elle/ mesmo, con amore ; 
[...] 

p. 1, 1ª coluna, l. 46: ¶Não venho restaural-a. 
[...]

p. 274, l. 15: ¶Não venha restaural-a. [...] 

p. 1, 4ª coluna, l. 67-71: 
oito vezes, em/ levantar os olhos, e da unica 
em que o/ conseguiu, fizeram-se-lhe tão ves-
gos, que/ não via ninguem, ou viu uma som-
bra,/ um vul  

p. 281, l. 12-15: ezes,/ 
em levantar os olhos, e da unica em que o conse-
guiu,/ fizeram-se-lhe tão vesgos, que não via nin-
guem, ou só/ uma sombra, um vulto, [...] 

p. 1, 5ª coluna, l. 26-32: 
geral/ as naturezas subalternas, como os doentes/ 
amam a droga que lhes restitue a saúde;/ acarici-
ava-os paternalmente, dava-lhes o/ louvor abun-
dante e cordial, emprestava-/ lhes dinheiro, dis-
tribuia-lhes mimos,/ abria-lhes a alma... 

p. 282, l. 11-15: Nicoláu amava em geral as natu-
rezas subalternas,/ como os doentes amam a dro-
ga que lhes restitue a/ saúde; acariciva-as pater-
nalmente, dava-lhes o louvor/ abundante e cordi-
al, emprestava-lhes dinheiro, dis-/tribuia-lhes 
mimos, abria-lhes a alma... 

p. 1, 5ª coluna, l. 67-70: Nicoláo, que 
padecera/ com os discursos delles, não menos
pa-/deceu com o exilio, que era por assim/ 
dizer um certo relevo. [...] 

p. 283, l. 16-18: Nicoláu, que/ padecera 
com os discursos delles, não menos padeceu/ 
com o exilio, posto lhes désse um certo relevo. 
[...] 

p. 1, 6ª coluna, l. 23-31: l que vou/ 
mandar imprimir com o unico fim de/ lhe dizer as 
cousas mais agradaveis do/ mundo, e dizel-as 
nominalmente, recor-/dando os seus/ modestos, 
mas proficuos/ trabalhos da Constituinte, e attri-
buindo-/lhe, em folhetim semanal, muitas aven-

p. 284, l. 12-17: ndar 
imprimir com/ o unico fim de lhe dizer as cousas 
mais agradaveis do/ mundo, e dizel-as nominal-
mente, recordando os seus/ modestos, mas profi-
cuos trabalhos da Constituinte, e attribuindo-lhe, 
muitas aventuras namoradas, agu-/dezas de espi-
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/turas namoradas, agu-/dezas de espirito,/ rasgos 
de coragem, etc. [...] 

rito, rasgos de coragem. [...] 

p. 1, 7ª coluna, l. 16-23: [...]Esse homem, que/ 
inspirava enthusiasmos e odios, cujo/ nome era 
repetido onde quer que o/ Nicoláo estivesse, na 
rua, no theatro,/ nas casas alheias, tornou-se uma 
verda-/deira perseguição morbida; d'ahi o fervor/ 
com que elle metteu a mão no movimento/ de 
1831. [...] 

p. 286, l. 10-14: Esse homem, que inspirava en-
thusiasmos e odios,/ cujo nome era repetido onde 
quer que o Nicoláu/ estivesse, na rua, no theatro, 
nas casas alheias, tor-/nou-se uma verdadeira 
perseguição morbida, d'ahi o/ fervor com elle 
metteu a mão no movimento de 1831. 

p. 1, 8ª coluna, l. 24-26: a-
tos eram bons,/ alguns esplendidos, mas o elogio 
era um/ tanto emphatico, excessivo, [...]  

p. 1, 8ª coluna, l. 24-26: a-
tos eram bons,/ alguns esplendidos, mas o elogio 
era um/ tanto emphatico, excessivo, [...]  

p. 1, 8ª coluna, l. 70: MACHADO DE ASSIS. p. 290, l. 7: FIM DA VERBA TESTAMEN-
TARIA. 
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