
A “HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA” DE 

SÍLVIO ROMERO: COMPARAÇÃO ENTRE A 

SEGUNDA E TERCEIRA EDIÇÕES. 

 
Autora: Bruna Betamin de Souza 

Orientadora: Regina Zilberman 

Instituto de Letras - UFRGS 

 

INTRODUÇÃO: 
Sílvio Romero, nascido em 1851, foi escritor e crítico literário, além de professor e 

deputado. Tomou para si a árdua tarefa de escrever um livro que condensasse a história da 

literatura de nosso país, pois julgava que ainda não havia bibliografias que 

compreendessem todos os aspectos do tema. 

O primeiro volume de sua “História da Literatura Brasileira” foi publicado em 1888. A 

segunda edição do livro foi publicada em 1901; trazia uma nota do autor a respeito da 

versão anterior, explicando a necessidade de ampliá-la, para incluir o que então faltara. A 

terceira edição foi publicada postumamente por Nelson, filho de Sílvio, em cinco volumes. 

Nela foram acrescidos outros estudos e artigos publicados ao longo da vida do autor. 

 

OBJETIVO: 

O presente trabalho visa comparar as segunda e terceira edições da “História da Literatura 

Brasileira” de Sílvio Romero, publicadas respectivamente em 1901 e 1943, visando 

apontar as diferenças entre uma e outra. Nesse trabalho destacaremos apontamentos a 

respeito de Machado de Assis, tema ausente da “História da Literatura Brasileira” e que é 

indexado na terceira edição da obra. 

  

METODOLOGIA: 

A comparação fundamentou-se na seguinte metodologia: foram cotejados os conteúdos de 

cada volume, assinalando as mudanças ocorridas de uma para a outra de modo pontual. O 

intuito dessa pesquisa é identificar as ideias de Romero sobre a literatura brasileira e 

sublinhar sua importância enquanto historiador e crítico literário. 
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