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COLEÇÃO DOLOR BARREIRA 

A "CoLEÇÃO DoLOR BARREIRA", que se inau
gura com a reedição de duas raridades lite
rárias de autoria do escritor ccarense Adolfo 
Caminha, surge em obediência a um plano 
editorial que objetiva levar aos estudiosos da 
literatura brasileira, em edições alentadas e 
distribuição nacional, aquelas obras reconheci
damente válidas, firmadas por escritores já há 
muito desaparecidos e cujos textos são perma
nentemente procurados, nem sempre com êxi
to, pelos que se dedicam aos já aludidos es
tudos. 

Uma comissão constituída de representantes 
da Academia Cearense de Letras, Secretaria 
de Cultura do Governo do Estado do Ceará 
e Banco do Nordeste do Brasil organizou uma 
lista inicial de obras julgadas merecedoras de 
reedição, levando em conta os reconhecidos 
méritos dos autores que, alguns deles se acham, 
quando não esquecidos, inatingíveis cm suas 
obras, para a maior parte dos pesquisadores, 
necessitando, assim, de mais ampla e eficien
te divulgação. 

Como acontece agora com o romance A 
telltação e o livro de impressões de viagem 
No país dos ianques, de Adolfo Caminha, as 
próximas reedições serão precedidas de uma 
apresentação crítica, bem assim de bibliografia 
circunstanciada do escritor e opiniões críticas 
abonadoras, já da sua contemporaneidade, já 
de autoridades literárias de nossos dias. 

As entidades responsáveis por este empreen
dimento, representadas pelos que as presidem, 
julgam estar, com a "Coleção Dolor Barreira", 
prestando serviço de alta relevância às letras 
brasileiras. 
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