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PREFÁCIO
O dossiê que ora se apresenta busca trazer estudos que vinculem
reflexões históricas e publicações periódicas. O conjunto de artigos enviados para avaliação e seleção foi significativo, o que mostra o interesse que
o tema suscita. Alguns dos textos, contudo, não atenderam às perspectivas
formuladas e outros apresentaram deficiências conceituais ou, casos mais
raros, textos deficientes em sua formulação.
O material escolhido e aceito integra esta coletânea que tem seu
principal foco de atenção do estado do Rio Grande do Sul. A ordem dos
artigos procurou refletir a cronologia histórica. O artigo publicado por um
organizador, autoria do coordenador deste dossiê, e tratado conforme esse
contexto no aspecto ético e em consideração ao Qualis Periódicos, traz um
texto inicial que se insere em projeto mais amplo: uma história conectada
do jornalismo pioneiro, ao longos dos séculos XVIII e XIX, praticado no
continente latino-americano a partir de um formato determinado de publicação, as chamadas gazetas, que emulavam suas congêneres espanholas
e lusitanas, em terras de além mar, a começar pela Gaceta de Mexico (1722),
ao longo de um século, até chegar à Gazeta do Rio de Janeiro (1808), sucedendo-se a Gaceta de Guatemala, Gaceta de Lima, Gaceta de La Habana, Gaceta
de Colombia e Gaceta de Buenos Aires. Estes primeiros títulos constituem os
primórdios da imprensa periódica no continente e que, em sua evolução,
sobretudo após o término das ocupações francesas da Espanha e de Portugal, abrem caminho para as lutas independentistas, a partir do Grito de Dolores, ainda no México, até a formação da Republica Oriental del Uruguay,
em período de menos de duas décadas e onde a imprensa teve importante
função de informação e de emulação de tais movimentos. O fato de a província do Rio Grande do Sul, situada ao sul do Brasil, ter um relacionamento muito próximo com tais territórios, torna esta história muito próxima de
todos nós, sobretudo se levarmos em conta as fronteiras do Rio Grande do
Sul com a então Província Oriental e o constante movimento de migração
entre lideranças revolucionárias e contra-revolucionárias da província brasileira e os territórios da Argentina e do Uruguai de hoje.
Iniciando-se com referência a um jornal que defende e antecipa o
movimento republicano, no artigo “A atuação política do periódico A Federação na campanha republicana”. Segue-se por aquela imprensa dedicada
a discutir os difíceis problemas vinculados à escravidão, no Brasil e, notadamente, no Rio Grande do Sul, mas sobretudo as reações provocadas
e produzidas pela comunidade negra em reação a tais preconceitos. Isso
ocorre com os artigos “Combatendo estultos preconceitos de raça”: Mapeamento da imprensa negra do Rio Grande do Sul e o caso de Santa Maria/

RS” e “O Astro surge como simples órgão do elemento de cor desta cidade...
A imprensa negra em Cachoeira do Sul e Rio Pardo/RS (1927-1928)”, em que
se passa de uma visão abrangente para um foco específico de uma determinada publicação.
Dando um certo salto temporal, chegamos ao século XX, já ao longo
da II Grande Guerra, com “O Texas brasileiro: O Rio Grande do Sul e o gaúcho na perspectiva das revistas de propaganda brasileira nos EUA (1941)”,
interessante caso, tão mais interessante quanto o fato de o ditador ser originário desta mesma província sul-brasileira.
Os demais textos trazem reflexões sobre acontecimentos e publicações que se podem classificar como contemporâneas, com “Redemocratização e juventude no Mundo Jovem na década de 1980”, sobre publicação
de extrema importância, vinculada à Igreja Católica, e que estava explicita
mente dirigida aos jovens. O texto evidencia as nuanças da linha editorial
da publicação, que se movimenta de uma certa direita conservadora para
uma esquerda minimamente liberal. “Gazeta Pelotense”: Imprensa de transição em Pelotas (RS) nos anos 1970” é um estudo exemplar a respeito de uma
publicação de curta periodicidade, mas que se tornou referência enquanto
proposta de renovação conceitual a respeito do que seja o jornalismo.
O dossiê se encera com três artigos mais abrangentes, “Feminilidade no interior do Paraná: A mulher na sociedade prudentopolitanta através
do jornal Prácia e sua coluna “Para a dona de casa” (1963-1995)” e, referente
praticamente ao mesmo período de tempo, “A ciência entre o presente e os
futuros: Jornalismo científico e história do tempo presente por meio da seção Atualidade Científica (1963-1988)”, tocando-se em dois temas ainda agora
candentes e atuais, a figura feminina em meio à sociedade machista, e a
importância e divulgação das descobertas científicas através dos periódicos, mediante uma linguagem acessível a todas as camadas de leitores.
O dossiê teve um critério central: embora sob a perspectiva histórica, os estudos deveriam ter em conta parâmetros intrinsicamente vinculados ao campo do jornalismo. Esperamos que o leitor se sinta compensado pela atenção dedicada aos artigos escolhidos. A todos os que confiaram
seus textos para análise, nosso agradecimento. Aos selecionados, nossos
respeitos.
Além deles, compondo os artigos recebidos no fluxo ordinário do
periódico, a edição é fechada por dois artigos. O primeiro sobre a imigração
açoriana na obra de Luiz Antonio de Assis Brasil e um artigo sobre um tema
pouco estudado, ao menos nesse período, é o artigo “A Companhia Teatral
de Francisco Fructuoso Dias na Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul (1845-1847)”. Os votos de leitura proveitosa e agradecimento aos autores

se repetem nele também.
Porto Alegre, 01 de julho de 2022
Dr. Miguel Frederico do Espírito Santo
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
Dr. Antônio Carlos Hohlfeldt
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CONECTANDO A HISTÓRIA DE NOSSOS JORNAIS
DESDE A GACETA DO MEXICO
CONECTING THE HISTORY OF OURS FIRSTS JOURNALS
SINCE THE GACETA DE MEXICO
Antonio Carlos Hohlfeldt1
RESUMO
Apesar do lapso temporal de quase um século entre o surgimento do primeiro jornal numa colônia espanhola da América Latina (La Gaceta de México, 1722) e na
colônia portuguesa (Gazeta do Rio de Janeiro, 1808), pode-se observar que, não
só pela denominação de gazeta, tais publicações apresentam fortes semelhanças
a evidenciarem um processo conectado em seu desenvolvimento. Por outro lado,
a colônia portuguesa também recebeu, na época, um outro periódico que, embora um pouco diferenciado, cumpria objetivos semelhantes, o Correio Braziliense,
também de 1808. O que se propõe, aqui, por conseqüência, é um estudo aproximativo entre as histórias dos primeiros jornais do continente, surgidos, respectivamente, no México, Guatemala, Lima, La Habana e Bogotá, aos dois primeiros jornais brasileiros, Gazeta do Rio de Janeiro e Correio Braziliense, numa perspectiva
conectada, como assumimos.
Palavras-chave: História conectada. Gaceta de México. Gazeta do Rio de Janeiro.
Correio Braziliense.
ABSTRACT
Despite just one century between the birth of the first newspaper in a Spanish Latin America
colony (La Gaceta de México, 1722) and the portuguese colony (Gazeta do Rio de Janeiro,
1808), is not only the title gazeta that remarks the resemblances between them. On the other
hand, the Portuguese colony also received, at the time, another periodical that, although a little different, fulfilled similar objectives, the Correio Braziliense, also from 1808. Our proposition is study the conecting history of these firts newspapers from Mexico, Guatemala, Lima,
La Habana and Bogota just in face of the two brazilians journals, as we say.
Keywords: Connected history. Gaceta de México. Gazeta do Rio de Janeiro. Correio Braziliense
1 Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1973), Mestrado
em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1991) e Doutorado
em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1998). Atualmente
é professor titular 40 horas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem
experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Sul-Rio-grandense e Brasileira, além
de experiência na área de Comunicação Social, especialmente em Teoria da Comunicação e
História do Jornalismo, atuando principalmente nos seguintes temas: artes cênicas, criação
dramática, teoria e história do jornalismo, comunicação social e teoria da comunicação.
realizou estágio pos-doutoral em 2008, na Universidade Fernando Pessoa. Atua nos PPGs de
Escrita Criativa (Faculdade de Letras, PUCRS) e de Comunicação Social (FAMECOS, PUCRS).
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INTRODUÇÃO
O nascimento da imprensa jornalística, no continente latino-americano, ocorreu graças a uma série de acontecimentos que coincidiram, historicamente, com a formação das primeiras estruturas nacionais
no continente europeu, que são justamente as de Portugal e de Espanha;
os processos de conquistas coloniais, ocorridos ao longo dos séculos XV e
XVI; as políticas de desenvolvimento das metrópoles e seus reflexos nas
então colônias, culminando nas influências iluministas do século XVIII e
nas guerras napoleônicas do século XIX. Se o continente latino-americano
foi considerado, durante longo tempo, como uma espécie de prolongamento,
apenas, da própria Europa, devendo ser civilizado, também o surgimento
da imprensa, no Novo Mundo, constituiu-se como uma espécie de prolongamento da imprensa de suas respectivas metrópoles. Em que pese permear
quase um século entre o início de tal processo, nas antigas colônias espanholas (os vice-reinos) e sua gênese na colônia portuguesa do continente,
pode-se afirmar não existirem maiores diferenças entre os conceitos e os
significados sociais de tais publicações, a começar pelo fato de que, emulando o que ocorria nas metrópoles, também nas colônias os primeiros jornais assumiram as características das gazetas, dando um passo dando um
passo à frente em relação à experiência anterior, com as chamadas relações.
Este é o tema central deste artigo: pretendemos estudar
comparativamente os cinco primeiros títulos constituídos territorialmente
no continente – Gazeta do México (1722), Gazeta de Guatemala (1729), Gazeta de Lima (1743), Gazeta de la Habana (1764) e Gazeta de Bogotá (1785)
– cronologicamente falando, aproximando-os àqueles que são nossos dois
primeiros periódicos a circular no território brasileiro, o Correio Braziliense (junho de 1808) e a Gazeta do Rio de Janeiro (setembro de 1808).

OBJETIVOS
Este artigo pretende evidenciar que existem mais que coincidências, mas processos semelhantes na história de cada uma dessas publicações, ao longo de suas histórias, o que nos permite compreender tais
narrativas como uma história maior, conectada, a partir da qual podemos
encontrar conceitos, procedimentos, práticas e impactos sociais semelhantes, nos respectivos contextos de suas circulações.

1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Isabel de Castela casara-se com Fernando de Aragão, em 1469. Como
eram primos em segundo grau, necessitaram de uma licença especial do
16
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Papa (isso se concretizou apenas em 1473). Este casamento encaminhou
concretamente a unidade espanhola, ainda que muitos anos ainda se fizessem necessários para que tal projeto se consolidasse. A Espanha tornava-se,
assim, depois de Portugal, a segunda unidade nacional claramente definida
no continente europeu. O ano de 1492, neste sentido, é uma espécie de divisor de águas para o país, quando os muçulmanos são derrotados e Cristóvão
Colombo, à sombra da bandeira espanhola, chega ao Novo Mundo. Isabel é
uma entusiasta de algumas invenções recentes, como a imprensa, que decide fazer instalar, entre 1473 e 1474, em Valencia, Barcelona e Zaragoza.
Portugal se constituíra nacionalmente um pouco antes (o reino de
Portugal se formaliza em 1139) e por isso é considerado o primeiro Estado-nação da Europa. A chamada era dos descobrimentos portugueses começa
na segunda metade do século XV, após forte desenvolvimento da ciência
náutica, devida, dentre outros, ao Infante Dom Henrique, o que propicia
que navegadores, sob a bandeira lusitana, atinjam as ilhas do Cabo Verde e
conquistem Ceuta (1415), na costa da África. Sucessivamente, ultrapassam
o ponto extremo sul do continente africano (Cabo das Tormentas 1488, então denominado Cabo da Boa Esperança, celebrizado no poema épico de
Camões), e atingem o continente asiático, ali estabelecendo uma colônia
(Goa - 1498). O ciclo se completa com a chegada ao território que depois
viria a ser chamado Terra de Santa Cruz e, enfim, Brasil (1500) (SILVEIRA,
2014; SOUSA, 2010; BARRETO, 1983; JUDICE, s.d.; CÂMARA MUNICIPAL
DO PORTO, 1988).
As ocupações de Espanha e Portugal constituem o que se chamaria
de Novo Mundo. Mas o reconhecimento do continente, como América Latina, experimentaria longo processo, desde um primeiro registro, em 1507,
até sua institucionalização, por Michel Chevalier, entre 1836 e 1837. O pioneiro uso de tal designação, numa conferência científica, ocorreu em 1856,
pelo chileno Francisco Bilbao (VILLANUEVA, 2016).
Felipe de Anjou (Felipe V) era descendente dos Bourbon e trouxe as
ideias da Ilustração à Espanha. Esta política é continuada por seu sucessor,
Felipe VI e por Carlos III, quem autoriza a introdução da imprensa na Nova
Granada (constituída pelos atuais Panamá, Colômbia, Equador e Venezuela, em 1777). Consolidava-se, assim, nos vice-reinos espanhóis, as atividades
impressoras que haviam começado, ainda no século XVI, no México (Nova
Espanha) e no Peru (SILVEIRA, 2014, p. 53 e ss.).
Quanto a Portugal, o processo foi mais complicado, porque a política interna metropolitana era menos liberal que a espanhola, ainda que,
na Espanha, também houvesse a censura e o controle real e da Inquisição
sobre os impressos. No caso lusitano, a autorização para a impressão de
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17

Antonio Carlos Hohlfeldt *Convidados/Organização do Dossiê

uma obra era mais difícil e, nas colônias, a impressão era absolutamente
proibida, eis que considerada uma indústria, de que a metrópole guardava
o monopólio. A Ilustração praticamente não atingiu Portugal, ao contrário da Espanha, mesmo durante o período em que este esteve sob o jugo
político da coroa espanhola, entre 1580 e 1640. É bem verdade que, durante este processo de independentização de Portugal, em relação à Espanha,
surgem as primeiras relações, publicações que participaram ativamente da
campanha para a separação das duas coroas e, depois disso alcançado, popularizam-se os mercúrios, com o objetivo de institucionalizar o novo poder
político nacional. Mas estas práticas não atingiram as colônias lusitanas, ao
contrário do que ocorreria com os territórios coloniais espanhóis.

2 AS PRIMEIRAS PUBLICAÇÕES
Deve-se fazer uma clara distinção entre as relações e as gazetas. As
relações se ocupavam de um único tema ou relato, ainda que tais narrativas
pudessem abarcar um período tão extenso como o de todo um ano. Mas a
“periodicidade, a continuidade, a amplitude e um claro propósito de divulgar notícias [variadas] eram as características específicas das gazetas e marcavam diferenças entre estas e as relações, com as quais conviveram muito
tempo”, explica Alejandro Pizarroso Quintero (1994, p. 275; GUILLAMET,
2004, ps. 66 e 67; DELGADO, s.d.; BENITEZ, 2000)2. As duas formas mais
generalizadas, Também havia os avvisi, de origem italiana, os Zeitungen, de
origem germânica, e assim por diante. As duas formas mais generalizadas,
contudo, nos territórios ibéricos, foram as relações e as gazetas.
Jaume Romeu, impressor de Barcelona, começou a estampar uma
tradução da Gazette de Paris, a partir de 28 de maio de 1641. Em fevereiro de
1661, surge, em Madri, a Relación o Gaceta de algunos casos particulares,
así políticos como militares, sucedidos em la mayor parte del mundo, hasta
fin de Diziembre de 1660. Como se verifica, há uma indefinição entre os
termos relación e gaceta, dúvida que será dirimida apenas na terceira edição
da mesma, que passa a se chamar Gazeta Nueva, alcançando institucionalizar-se como publicação oficial, semanal, em 1697, já então sob o título de
Gaceta de Madrid. O periódico experimentará vida atribulada, até que, em
1701, o rei Felipe V confirma o privilégio de impressão a Juan de Goyene2 “Las primeras relaciones tipo gaceta contenian diversas notícias y no simple narración de
un solo hecho, y por tanto se pueden considerar precedentes inmediatos de la periodicidade”
(GUILLAMET, 2004, p. 67). E ainda: “En Venecia se le empleó por primera vez [el termo gaceta]
a mediados del siglo XVI. En España se conocía ya en 1641 y era el nombre de una gaceta que se
imprimia en Barcelona. Em 1661, Madrid y Sevilla publicaban con esse nombre sendas gacetas
y por esa fecha comenzó a editarse oficialmente la Gaceta de Madrid” (BENITEZ, 2000, p. 19).
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che, mas, em 12 de janeiro de 1762, Carlos III incorpora o jornal à Coroa
espanhola, pagando indenização de setecentos mil reais. A Gaceta de Madrid se torna publicação oficial, sob a direção de Francisco Manuel de Mena
(QUINTERO, 1994, ps. 276 e 277).
Quanto a Portugual, a instalação da imprensa no país coincide com
a Restauração. A Gazeta da Restauração apareceu em Lisboa em novembro de 1641. É considerada o primeiro periódico português e tinha como
objetivo relatar as notícias deste período, marcando, desta forma, o início
da propaganda política da nação, enquanto tal, depois de libertada da coroa espanhola. Em menor escala, relatava ainda a vida quotidiana lisboeta
(SOUSA, 2011; SOUSA, 2013).
Observe-se que ambos os processos são paralelos e terão influência
nas colônias, pois todos os primeiros títulos, considerados como os pioneiros da imprensa jornalística das colônias de então, quer as espanholas,
quer a portuguesa, assumem a designação gazeta, o que inclusive evidencia
aquele conceito extensionista antes mencionado3, com a exceção do Correio
Braziliense, cuja concepção é um pouco diversa, mas complementar.
Quintero, sintetizando este processo inicial, escreve: “não houve,
a priori, uma atitude contrária à imprensa periódica. A monarquia bourbônica e os seus governos, na verdade, fomentaram-na, considerando que
podia ser um instrumento útil à nação” (QUINTERO, 1994, p. 277), ao que se
pode acrescentar: e aos governos de então, como podemos observar, especialmente no caso da Gaceta de Lima.
No caso português, a Gazeta do Rio de Janeiro, que nasceu quase
um século depois, se considerarmos a data de 1722 como referencial da primeira publicação deste tipo, que ocorre no México, vive uma experiência
diversa, eis que, diante da invasão de Napoleão Bonaparte ao território português, o Príncipe-Regente Dom João VI havia se transladado, com toda a
sua corte, para a então colônia brasileira, modificando seu status político
para o de reino unido: a Gazeta do Rio de Janeiro, na verdade, foi um êmulo
e uma contrafação de sua antecedente e contemporânea Gazeta de Lisboa,
de que, se foi continuação, tornou-se, ao mesmo tempo, concorrente, pois o
jornal de Lisboa havia caído sob o jugo francês e, portanto, não expressava
mais o ponto de vista do governo lusitano e, sim, o do governo usurpador,
3
Devemos lembrar que algumas das primeiras publicações ocorridas nas colônias
espanholas também foram traduções ou adaptações de publicações que ocorriam na metrópole,
Madri, como o relato sobre um terremoto ocorrido na Guatemala, em 1541, fixado numa hoja
volante, impressa por Juan Pablos, naquele mesmo ano, sob o título de “Relación del espantable
terremoto que agora nueuamente ha acontescido en las Yndias en vna ciudad llamada
Guatimala....”, de autoria de Juan Rodriguez. Manteve-se a redação original.
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enquanto que a Gazeta do Rio de Janeiro, editada pelo mesmo responsável
da antiga publicação lisboeta, Frei Tibúrcio José da Rocha, passou a representar o ponto de vista da Coroa Portuguesa legalmente constituída, mas,
ao mesmo tempo, opunha-se, por óbvio, à Gazeta de Lisboa (10 de agosto de
1715) e, de certo modo, terminou por assumir uma perspectiva mais próxima do ponto de vista brasileiro, o que a levaria, a partir de 1822, após a independência da antiga colônia, por iniciativa do Dom Pedro I (Dom Pedro
IV de Portugal) a tornar-se o Diário do Governo da nova nação.

3 A PRIMEIRA GACETA
A Gaceta de Mexico nasce em janeiro de 1722. Anteriormente, já haviam circulado algumas folhas volantes o relaciones, originalmente manuscritas, mas, desde 1541, impressas, desde que o México recebera uma primeira
prensa, em 1535, e uma segunda, em 1539 (BENITEZ, 2000, ps. 24 e 36). Chegou-se mesmo a construir prensas de madeira, segundo o autor consultado
(BENITEZ, 2000, p. 37).
Esta primeira Gaceta de México se deveu ao criollo Juan Ignacio
Castorena Ursúa e Goyeneche, mais tarde bispo de Yucatán, que pode ser
considerado o primeiro jornalista do continente. Tratava-se de uma publicação mensal, de 4 a 8 páginas, que alcançou apenas 6 edições, entre 1º. de
janeiro de 1722 e junho do mesmo ano.
Como as que se editavam na Europa, agrupava as informações de
acordo com sua procedência, mas dando preferência àquelas oriundas do
México (Nueva España), que organizava segundo as regiões de que eram
oriundas4. Seguiam-se as informações internacionais, indicadas pelos países de origem. Em ambos os casos indicavam-se as datas dos acontecimentos, ainda que, por vezes, o intervalo de tempo entre o acontecimento e a informação fosse de vários meses. A maior parte de suas informações estava
ligada ao meio eclesiástico, a que se seguia o mundo administrativo oficial:
No carece de utilidade, pues a más del general motivo de las
gacetas, siendo éstas una fidelíssima relación de lo que acaeca en estas dilatadas regiones, pueda sin trabajo cualquier
discreto, con la diligencia de juntarlas, formar unos anales
en lo futuro. En que sin el cuidado de examinarlos, logre el
aplauso de escribirlos, y los correspondientes, el de complacer a los que de la Europa piden noticias de la América, para
enriquecer con novedades sus historias (DELGADO, s.d.).

4 Esta prática teria sido uma inovação ao sistema europeu de então, que priorizava as
informações europeias, a que se seguiam as das colônias (CASTAÑEDA, 1969).
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Não foi um jornalismo de crítica política, mas em suas parcas 6 edições, tornou-se uma fiel crônica do México de então. Castorena, segundo
um pesquisador, “conferia al periodismo un sentido más histórico que informativo” (CASTAÑEDA, 1969, p. 40). Não obstante, já se encontra, nestes
textos, um “sentimiento de nacionalidad, una cierta consciéncia de madurez intelectual apenas perceptible y confundida un poco con esse resquemor criollo del cual ya se habla desde el siglo XVI” (PRIETO, ZARCO, VIGIL
e PESCOÇO, 1963, p. 1). Do mesmo modo, sua preocupação com um registro
mais histórico que jornalístico, propriamente dito, acaba por conduzi-lo a
um descritivismo bastante detalhista, o que faz com que alguns destes textos assumam “caracteres de un reportaje, enriquecidos con datos geográficos y etnográficos, alén de la relación propriamente histórica” (CASTAÑEDA, 1969, p. 46).
Há uma passagem, em especial, que nos permite comparações com
o futuro jornal do brasileiro Hipólito José da Costa, Correio Braziliense,
quando o editor mexicano escreve: “Sólo se solicita en buen ejemplo para
la posteridade, y que sean pauta a los que serán, las acciones de los que fueron” (CASTAÑEDA, 1969, p. 42), o que se pode aproximar desta passagem
do artigo de lançamento do jornal que Hipólito José da Costa editaria em
Londres:
Ninguém mais útil pois do que aquelle que se destina a
mostrar, com evidencia, os acontecimentos do presente, e
desenvolver as sombras do futuro. Tal tem sido o trabalho
dos redactores das folhas publicas, quando estes, munidos
de huma critica saã, e de huma censura adequada,. Representam os factos do momento, as reflexoens sobre o passado, e as solidas conjecturas sobre o futuro (COSTA, JUNHO
DE 1808, p. 3)5.

A Gaceta era impressa na oficina da viúva Miguel Ribera Calderón,
na rua do Empedradillo. Em sua organização, Castorena servia-se das gazetas espanholas, o que explica o evidente atraso com que suas informações
circulavam. De qualquer modo, organizou o primeiro serviço internacional
de notícias (WIKIMEXICO).
Com denominação semelhante, surgiu uma segunda Gazeta de México, em 1728, a cargo de outro sacerdote, Juan Francisco Sahagún de Arévalo Ladrón de Guevara, que manteria as características da primeira e circularia até 1739, alcançando a publicação de surpreendentes 1245 edições,
o que é uma verdadeira epopeia. Em sua segunda fase, a mais importante,
5

Manteve-se a redação original.
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continuou a ter 4 páginas, incluindo matérias científicas e sobre meteorologia, além de poemas, melhor adequando-se à inspiração do Século das
Luzes. Enquanto existiu, o jornal circulou por todo o vice-reino, pois tinha
correspondentes em diferentes regiões. Cada edição vinha encimada pela
imagem de uma águia devorando uma serpente, como uma espécie de logotipo do periódico, e que depois se tornaria a imagem oficial da bandeira
do México independente, sendo plenamente (re)conhecida pela maior parte da população (ESTRADA, s.d.).
Em janeiro de 1742, transformou-se no Mercúrio de México (BENITEZ, 2000, ps. 43 a 45), que alcançaria apenas 157 edições, encerrando definitivamente suas atividades em dezembro daquele mesmo ano.
A Gaceta reaparece ainda outra vez, em 14 de janeiro de 1784, mas
completamente diversa: a nova Gazetas de México constituía-se de 8 páginas, com suplementos variados, circulando até 1810, coincidindo com
o “grito de Dolores” (15 de setembro), que inicia o processo revolucionário independentista da colônia. Nesta fase, tornou-se oficialista (GODOY,
2016, ps. 28 a 33). Era editada pelo também criollo Manuel Antonio Valdés
y Munguia, com Juan López Cancelada, que logrou transformar seu jornal
no mais longevo da época colonial, considerando-se-lhe, por isto mesmo,
o melhor jornalista destes tempos, inclusive refletindo criticamente a respeito da função social do jornalismo. Foi uma publicação quinzenal mas, a
partir de 1793, tornou-se semanal, o que evidencia o crescimento do interesse pelos jornais, o que refletia, certamente, a movimentação política que
chegaria aos movimentos independentistas
Em geral, estes jornais eram de dimensões reduzidas, com 13 cms.
de altura por 20 cms. de largura6, ainda que esta terceira publicação guardasse dimensões mais amplas.
O editor desta última Gazeta reconhece o papel de pioneirismo de
Castorena, ao escrever, em 2 de janeiro de 1784, no lançamento de seu novo
periódico:
Cuanto se haya conocido entre los nuestros la utilidade de
las Gacetas del próprio país, ya lo publican las repetidas diligencias con que se solicitan las seis que se dieron a luz en
esta corte el año 722..., de que apenas se ha encontrado una
colección íntegra, quizá no habiendose hecho de presente el
debido aprecio de ellas, tuvieron el desastrado fin que por lo
regular (tiene) todo papel periódico; motivo porque en el dia
6 A coleção destes jornais pode ser consultada digitalmente em http://hemerotecadigital.
bne.es/details.vm?q=id:0004520440&lang=en
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carecen los curiosos literatos de un cúmulo de noticias muy
peregrinas, que les serían de mucho provecho (VALDÉS,
apud CASTAÑEDA, 1969, p. 50).

4 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
Desses registros iniciais, podemos, desde logo, trazer à reflexão, algumas observações e generalizações:
a) A exemplo do que se observa a propósito da imprensa
colonial de expressão portuguesa, surgida nas antigas colônias de Portugal, na África e na Ásia, o surgimento da
imprensa, nos territórios coloniais espanhóis da América
Latina se vincula às primeiras gerações criollas; no caso brasileiro, se Frei Tibúrcio é português de origem, Hipólito José
da Costa já é mestiço, pois embora filho de gente branca,
sua mãe, Ana Josefa Pereira, era nativa da Colônia do Sacramento (HOHLFELDT, 2014, ps. 597 a 685);
b) Consultadas as imagens com reproduções iconográficas
destas primeiras gacetas do México, observa-se que a primeira delas (1722) traz o título Gaceta de México, mas as
duas seguintes (1728 e 1784) se denominam, de fato, Gazeta de México. Caberia um estudo vernacular para verificar
se tal diferença tem algo a ver com a ideologia que guiará
seus editores, na medida em que as segunda e terceira distinguir-se-iam da primeira exatamente pela forma de sua
denominação; o fenômeno, pode-se antecipar, repetir-se-á
com algumas das gacetas das demais colônias, como se observou em outros estudos;
c) Os formatos das publicações se equiparam, pois tanto as
gacetas espanholas quanto a gazeta brasileira, e até mesmo o
Correio Braziliense, possuem pequenas dimensões, próximas às do livro;
d) O conceito desenvolvido por Juan Ignacio Castorena y
Ursúa Goyeneche e o de Hipólito José da Costa, quanto à
função do jornalismo, é claramente semelhante: ele é mais
histórico que jornalístico;
e) Nenhum dos dois periódicos prega a separação entre as
metrópoles e as respectivas colônias, mas reclamam reconhecimento por parte da Corôa e respeito pelas diferenciações que vão se evidenciando entre tais espaços geo-culturais, políticos e econômicos7.
7

No caso do jornal mexicano, em nenhuma de suas três fases de existência. No caso do
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Estas são, como dissemos, observações iniciais. Em artigos subsequentes, pretende-se examinar as demais publicações, sempre aproximando-as das características dos dois primeiros periódicos brasileiros. Cremos
que esta seja uma boa metodologia para alcançarmos uma história conectada da imprensa na América Latina.

REFERÊNCIAS
BARRETO, Luís Filipe. Descobrimentos e renascimento. Formas de ser e pensar
nos séculos XV e XVI. Lisboa: Imprensa Nacional, 1983.
BENÍTEZ, José Antonio. Los origenes del periodismo en nuestra América. Buenos Aires/México: Lumen, 2000.
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO. A rota do Cabo. Descobrimentos e colonização africana. Porto: Casa do Infante, 1988.
CASTAÑEDA, Maria del Carmen Ruiz. “La Gaceta de México de 1722. Primer
periódico de la Nueva España”. Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/
brapci/69394. Junho de 1969.
COSTA, Hipólito José da. “Introducção.” In: Correio Braziliense ou Armazém
Literario, London, W. Lewis, Paternoster-Row. Junho de 1808. Manteve-se a redação original.
DELGADO, Miguel Ángel, Fernández. “La Gaceta de México, el primero periódico nacional”, artigo no repositório do INEHRM – Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Disponível
em: https://web.archive.org/web/20121108073341/http://www.inehrm.
gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-gaceta-de-mexico-articulo.
ESTRADA, Dorothy Tanck. Características de las Gazetas de México de 1722, 17281742 y 1784-1809. Disponível em: https://gazetademexico.colmex.mx/.
GODOY, Antonio Checa. La prensa en español y portugués en América. Sevilla:
Editorial Universidad de Sevilla, 2016.
GUILLAMET, Jaume. De las gacetas del siglo XVII a la libertad de imprenta del
XIX. In: BARRERA, Carlos (Org.). Historia del periodismo universal.
Barcelona: Ariel, 2004.
HOHLFELDT, Antonio. Journalism in colonies of portuguese expression. In:
SOUSA, Jorge Pedro; LIMA, Helena; HOHLFELDT, Antonio et BARBOjornal brasileiro, esta posição unificadora é evidente entre 1808 e 1817, vinculada ao conceito
de reino unido, modificando-se apenas quando as Côrtes lisboetas decidem desqualificar o
Brasil, retornando-o à condição de colônia (HOHLFELDT, Julho-Dezembro de 2008, ps. 11 a
26 e HOHLFELDT, setembro de 2008).

24

RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 15-25, julho de 2022.

Conectando a história de nossos jornais desde a Gaceta do Mexico

SA, Marialva (Orgs.) – A history of the press in the Portuguese-speaking
countries. Porto: Media XXI, 2014.
HOHLFELDT, Antonio. “Correio Braziliense e Gazeta do Rio de Janeiro:
Comparações e influências”. In: Estudos em Jornalismo e Mídia, Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina. Vol. V, n. 2. Julho-Dezembro
de 2008.
HOHLFELDT, Antonio. Matrizes da imprensa brasileira: Correio Braziliense x
Gazeta do Rio de Janeiro. In: XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte/INTERCOM. Setembro de 2008.
JÚDICE, Nuno. A viagem na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto Português
do Livro e da Leitura.
PRIETO, Guillermo; ZARCO, Francisco; VIGIL, José María et PESCOÇO,
Mónico. El nacionalismo en la prensa mexicana del siglo XVIII. México:
Club de Periodistas de México, 1963.
QUINTERO, Alejandro Pizarroso. Evolução histórica da imprensa em Espanha.
In: QUINTERO, Alejandro Pizarroso (Org.). História da imprensa. Lisboa: Planeta, 1994.
SILVEIRA, Mauro César. Um pecado original. Os primórdios do jornalismo
na Bacia do Rio da Prata. Florianópolis: Insular, 2014.
SOUSA, Jorge Pedro (Coord.). O pensamento jornalístico português. Das origens a abril de 1974. Covilhã: LABCOM, Vol. 1, 2010.
SOUSA, Jorge Pedro (Coord.). A Gazeta “da Restauração”. Primeiro periódico
português. Uma análise do discurso. Covilhã: LABCOM, 2011.
SOUSA, Jorge Pedro (Coord.). Estudos sobre o Mercúrio Português (1663-1667).
Discurso e contexto. Covilhã: LABCOM, 2013.
VALDÉS, Manuel Antonio (2.1.1784). “Introducción”, México, Gazetas de México, p. 1. In: CASTAÑEDA, Maria del Carmen Ruiz – “La Gaceta de México
de 1722. Primer periódico de la Nueva España”. Disponível em: http://
hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/69394.
VILLANUEVA, Erick Torrico. La comunicación pensada desde América Latina
(1960-2009). Salamanca: Comunicación Social, 2016.
WIKIMEXICO. La Gaceta de Mexico. Disponível em: http://wikimexico.com/
articulo/la-gaceta-de-mexico.
Recebido em 12/01/2021
Aprovado em 23/03/2022
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 15-25, julho de 2022.

25

26

A ATUAÇÃO POLÍTICA DO PERIÓDICO A
FEDERAÇÃO NA CAMPANHA REPUBLICANA
THE POLITICAL ACTION OF THE PERIODIC A
FEDERAÇÃO IN THE REPUBLICAN CAMPAIGN
Camila de Freitas Silva Bogéa1
RESUMO
Resumo: A imprensa constituiu um dos principais meios de atuação dos movimentos republicanos no Brasil do século XIX. De forma esquemática e precisa, o
que os jornalistas republicanos buscaram fazer durante o período da campanha
foi de um lado, projetar a ideia de uma grave crise do sistema monárquico e, de
outro, oferecer uma opção, por eles considerada, mais acertada e progressista para
organização do Estado. Nosso objetivo neste artigo é destacar a atuação política
do periódico A Federação na Campanha Republicana no final do século XIX. Criado
em 1884 como órgão do Partido Republicano, o periódico desempenhou um importante papel na disseminação dos valores republicanos e na crítica sistemática
aos valores monárquicos. Acompanhamos a combativa atuação do periódico no
ano de sua fundação e, por fim, trouxemos a repercussão, em suas páginas, da tão
desejada Proclamação da República em 1889.
Palavras-chave: A Federação. Campanha republicana. Imprensa republicana.
ABSTRACT
The press was one of the main means of action of republican movements in Brazil in the
19th century. In a schematic and precise way, what the republican journalists sought to do
during the campaign period was, on the one hand, to project the idea of a serious crisis of the
monarchical system and, on the other, to offer a option, considered by them, more correct and
progressive for the organization of the State. Our aim in this article is to highlight the political performance of the newspaper The Federation in the Republican Campaign at the end
of the 19th century. Created in 1884 as organ of the Republican Party, the newspaper played
an important role in the dissemination of republican values and in the systematic criticism
of monarchical values. We followed the combative performance of the newspaper in the year
of its foundation and, finally, we brought the repercussion, in its pages, of the much desired
Proclamation of the Republic in 1889.
Keywords: The Federation. Republican Campaign. Republican Press.

1 Graduada em História pela UERJ-FFP, Mestre em História Social pela UERJ-FFP, Doutora
em História pela UNIRIO. Ênfase em História da Primeira República.

27

Camila de Freitas Silva Bogéa

INTRODUÇÃO
Ao organizar a coletânea Ação e Pensamento da República, Eduardo
Silva, no primeiro volume, dedicado a Quintino Bocaiúva, comenta a circulação das ideias republicanas. Segundo ele:
Dizer – como alguns – que o Manifesto de 1870 ‘obteve enorme repercussão em todo o país’ não deixa de ter uma ponta
de fantasia. Na verdade, como mostrou Oliveira Viana, não
foi tão grande a penetração do ideal republicano na sociedade brasileira até 1889. Os republicanos, quando da Proclamação, possuíam apenas 74 jornais, na maioria pequenos,
concentrados em São Paulo (21), Minas Gerais (11), Rio de
Janeiro (11) e Rio Grande do Sul (11). Estas províncias mantinham ainda a grande maioria dos núcleos republicanos
locais – os chamados ‘Centros’ ou ‘Clubes’ – que, quando da
Proclamação, somavam, em todo o país, 237. (SILVA, 1986,
p. 57)

Essa citação é ilustrativa em muitos sentidos. Primeiro, aponta
para a existência de uma concentração das organizações republicanas nas
províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Silva não menciona como chegou aos números de jornais citado. Não
sabemos se contabilizou apenas os que eram declaradamente republicanos
– o que é o mais provável – ou se contou também aqueles simpáticos à causa, ainda que não abertamente adeptos, como era o caso, por exemplo, do
jornal da Corte, O Paiz.
Fato é que o autor menciona o número de jornais e clubes para
apoiar uma tese, a partir de avaliação feita por Oliveira Viana2: as ideias
republicanas não ganharam muito alcance na sociedade brasileira até o
momento em que o novo regime se estabeleceu. O sentido implícito nessa
conclusão é o de que, não só as ideias republicanas não empolgavam a sociedade, como igualmente eram pouco conhecidas.
Entretanto, os mesmos dados podem ganhar interpretação um tanto distinta. Afinal, se havia 74 periódicos ligados ao republicanismo circulando em províncias populosas e importantes politicamente, isto indica, no
mínimo, a existência de uma razoável propaganda republicana durante as
décadas de 1870 e 1880. Por outro lado, essa constatação destaca a impor2 Referência ao livro O ocaso do Império de Oliveira Viana. O ocaso do Império, foi escrito em
1925, época do centenário de nascimento de D. Pedro II. A intenção do texto era ser a primeira
análise não partidária da queda do Império. Viana foi professor na faculdade de Direito do
Estado do Rio de Janeiro e era membro do IHGB quando foi convidado para escrever o livro.
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tância e a ação da imprensa republicana que, mesmo sendo considerada
pouco numerosa, foi a mídia de maior destaque na divulgação dos “novos
ideais”.3 O que gostaríamos de ressaltar é: o baixo número de jornais republicanos existentes nas províncias não é necessariamente indicativo de
uma baixa divulgação das ideias republicanas.
É aqui que se inserem um dos objetivos desse texto: destacar o papel
fundamental da imprensa como meio de mobilização e divulgação. A imprensa constituiu um dos principais meios de atuação dos movimentos republicanos no Brasil do século XIX. De forma esquemática e precisa, o que
os jornalistas republicanos buscaram fazer durante o período da campanha
foi, por um lado, projetar a ideia de uma grave crise do sistema monárquico
e, de outro, oferecer uma opção que consideravam mais acertada e progressista para a organização do Estado. Sua atuação no desmantelamento do
antigo regime e na defesa do novo foi absolutamente decisiva. Eles levantaram questões, encaminharam discussões e sugeriram soluções, buscando
sempre ampliar suas bases políticas, ganhando novos adeptos.
Desta forma, destacamos que os jornalistas que, na virada do século
XIX para o XX, escreviam para jornais de grande circulação no Brasil estavam desenvolvendo ações de mediação cultural, especialmente quando
engajados em campanhas políticas, como a da abolição e a da república.
A categoria intelectual é central para essa análise. Sirinelli ressalta
o aspecto polimorfo do grupo, defendendo uma “definição de geometria
variável, mas baseada em invariantes”(SIRINELLI, 1998, p. 242) e que comporta duas acepções de intelectual: uma ampla e sociocultural, abarcando
o que ele chama de criadores e mediadores culturais; e a segunda, mais estreita, baseada na noção de engajamento. O “historiador do político deve
partir da definição ampla, sob condição de em determinados momentos,
fechar a lente”(SIRINELLI, 1998, p. 243). Intelectuais criadores são aqueles que “pertencem e que participam na criação artística e literária ou no
progresso do saber”, enquanto os mediadores são os que “contribuem para
difundir e vulgarizar os conhecimentos dessa criação e desse saber” (SIRINELLI, 1998, p. 261).
Ainda que seja difícil estabelecer os critérios para definir quem
formaria uma elite cultural, Sirinelli aponta que uma especificidade desse
3 Um levantamento na hemeroteca da Biblioteca Nacional aponta que entre os anos
de 1880 e 1889 o Rio de Janeiro disponibiliza 512 publicações. Em São Paulo 63 e em RS 31.
Esses números não indicam os índices absolutos, mas antes as publicações que encontramse disponíveis na Biblioteca. Incluem também todo material disponível na Hemeroteca:
jornais, revistas, almanaques, etc. Devido à falta de informações sobre quais jornais estão
contabilizados por Silva não é possível verificar a circulação e tiragem destes.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 27-43, julho de 2022.
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grupo é o poder de ressonância de suas ideias e debates:
O meio intelectual não é um simples camaleão que toma
espontaneamente as cores ideológicas do seu tempo. Concorre, pelo contrário, para colorir seu ambiente. Os letrados
raciocinam de maneira endógena, mas o ruído dos seus
pensamentos ressoa no exterior. (SIRINELLI, 1998, p. 265)

Angela de Castro Gomes e Patricia Santos Hansen, em apresentação de livro destinado justamente a trabalhos que usam a categoria de intelectuais mediadores, discutiram tanto esse conceito como as dificuldades e
possibilidades de explorar tal linha de reflexão. Segundo as autoras, a mediação cultural pode ser exercida por um conjunto diversificado de atores.
Eles podem ainda acumular diversas funções e posições em sua trajetória.
Aqueles que criam, não raro, também fazem trabalho de mediação cultural.
Considerando-se o grupo e o período que aqui trabalharemos, esta combinação é um marco da geração de 1870. Esses intelectuais – podemos também chamá-los publicistas –, não eram apenas divulgadores – o que já não
seria pouco. Eles escreviam livros e tratados sobre assuntos variados, além
de artigos e colunas nos periódicos, que eram também espaços para a publicação de poesias e romances. Se aqui destacamos seu caráter mediador,
vale ressaltar que esta era raramente sua única faceta. Para além disso:
[O] intelectual que atua como mediador cultural produz,
ele mesmo, novos significados, ao se apropriar de textos,
ideias, saberes e conhecimentos, que são reconhecidos
como preexistentes. (...) aquilo que o intelectual “mediou”
torna-se efetivamente “outro produto”: um bem cultural
singular (GOMES; HANSEN, 2016, p. 18).

Neste sentido, os intelectuais mediadores não seriam personagens
secundários do mundo cultural, isto porque estão:
[V]oltados para construção de representações que têm
grande impacto numa sociedade, sendo estratégicos para
se entender como uma série de novos sentidos são gestados
a partir da recepção dos bens culturais; de como tais bens
transitam entre grupos sociais variados; de como a esfera
da cultura se comunica, efetivamente, com a esfera social
(GOMES; HANSEN, 2016, p. 26).

Os intelectuais jornalistas são peças-chave para compreender as
ações de convencimento, formação e consolidação de um movimento em
prol das ideias republicanas. É neste sentido que destacamos o caráter de
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ação política dos discursos veiculados pela imprensa. Os periódicos foram,
junto com os meetings, e talvez mais que estes, o principal meio para divulgação das ideias republicanas para a construção de uma opinião que, não
só passa a atentar para necessidade de reformas, como também vai se tornando cada vez mais receptiva à ideia de um governo republicano no país.
Esses jornalistas também faziam parte da chamada geração de 1870.
São atores que, segundo Angela Alonso, “vivenciaram uma mesma situação
ao serem expostos aos sintomas sociais e intelectuais de um processo de
desestabilização, compartilhando um destino comum sobre si, configurando uma ação coletiva” (ALONSO, 2002, p. 43). Outro ponto importante
apontado pela autora é o tipo de ação política realizada pelo movimento. A
produção intelectual de 1870 era de contestação política. Combatia as instituições e valores essenciais da ordem imperial. Para enfatizar a face política e intelectual da contestação, Alonso chama o movimento de reformista.
Dentre os intelectuais dessa geração, Alonso identifica os republicanos, que faziam parte da dissidência liberal radical e, exacerbando as
bandeiras levantadas por ela, passaram a exigir um sistema político representativo federalizado. Apesar de constituírem um grupo socialmente
heterogêneo, compartilhavam uma experiência comum de marginalização
política. Seus membros não estavam dentro do quadro de poder do Império. Sendo assim, o agir desse grupo se dava fora das instituições governamentais. Por isso, a produção intelectual da geração de 1870 era ainda, em
grande parte, de contestação política. Os textos combatiam as instituições
e valores essenciais da ordem imperial, mas não com a intenção de revolucionar o sistema, e sim de fazer uma reforma no mesmo (ALONSO, 2002).
No processo de crescimento do movimento republicano, um ano
chave foi 1884, que, como aponta a epígrafe de A Federação, foi um momento
de grande aumento das adesões “sinceras e vigorosas” ao republicanismo.
Não por acaso, é nesse ano que jornais como a própria Federação e O Paiz são
fundados. Também é nesse mesmo momento que A Província de São Paulo intensifica o tom de seu discurso de propaganda republicana. Entre os maiores representantes do movimento republicano nas principais províncias
do país, formando uma espécie de trindade da propaganda republicana na
imprensa, estavam justamente os editores e diretores desses três jornais:
Rangel Pestana (A Província), Júlio de Castilhos (A Federação) e Quintino Bocaiúva (O Paiz).
No presente artigo destacaremos a atuação do jornal A Federação. A
partir de editoriais e artigos publicados na primeira página da folha buscaremos apresentar como desde sua fundação um discurso de crise do regime
monárquico e defesa da república foi cuidadosamente construído em suas
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 27-43, julho de 2022.
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edições. 4 Num segundo momento apresentaremos alguns editoriais publicados após a Proclamação da República, quando finalmente os anseios do
partido foram alcançados e o árduo trabalho de seus propagandistas deu
resultado.
.A Federação – Órgam do Partido Republicano foi editado em Porto Alegre e esteve em circulação desde 1884. Seus fundadores foram Júlio de Castilhos, Ramiro Barcellos Ernesto Alves, Barros Cassal, Borges de Medeiros,
Fernando Abott, Carlos Barbosa, Germano Hasslocher, Venâncio Ayres, Joaquim Francisco de Assis Brasil e Pinheiro Machado “um grupo de gaúchos
(...) [que] se reuniu em congresso para organizar um veículo de propagação
das ideias que defendiam” (DUARTE, 2007, p. 59). Desde esse momento,
Júlio de Castilhos ficara responsável pela redação do jornal. Apresentava-se como “órgão do partido republicano”, constando esta informação como
subtítulo do jornal. Segundo Duarte:
O partido Republicano ganhava uma tribuna com A Federação. Antão de Farias, Assis Brasil e Julio de Castilhos elaboraram um programa bastante específico para o jornal,
motivados pela ideia de “discutir e sustentar a legitimidade e a oportunidade do sistema de governo republicano do
Brasil”, conforme expresso em sua edição número um (DUARTE, 2007, p. 60).

No periódico, a base político-intelectual das críticas à monarquia
vinha da teoria positivista. Seus redatores reivindicavam a República Federativa, considerando que “a crise imperial apontava a incapacidade do sistema político em processar demandas dos que, como eles, estavam fora das
instituições centrais” (ALONSO, 2002, p. 158). Foi um jornal que, durante
todo seu percurso, esteve diretamente ligado a um Partido Republicano.
Era, como estampava em suas páginas, órgão de propaganda desse partido.
Fez aberta propaganda republicana, assumiu cunho positivista, dominante
entre as lideranças republicanas do estado e com duras críticas a todas as
instâncias e grupos que participavam do governo imperial, defendeu intransigentemente o partido e a mudança de regime.

1 OS SOFISMAS MONÁRQUICOS
Desde o início engajado na defesa da república, o jornal A Federação,
tratava de questões políticas, econômicas e sociais que seriam trazidas pela
4 A pesquisa foi realizada a partir do banco de dados da Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Ali o jornal está disponibilizado a partir do dia 28 de Fevereiro de 1884, sendo esta a 48ª
edição.
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mudança de governo. Uma das primeiras séries de editoriais publicada pelo
jornal foi intitulada: “Os sofismas”. Nele são analisadas algumas máximas
repetidas para se combater a república e o movimento republicano, com o
objetivo de provar como os argumentos monarquistas não se sustentavam.
O primeiro a ser abordado foi: “Não temos homens para república”.
Uma análise dessa afirmação foi feita em 28 e 29 de fevereiro de 1884:
O fato denunciado por todos, por todos atestado é que não
temos homens; todos acusam a falta de capacidades, a ausência de energias e a perversão completa do caráter.
Mas, para que esse fato, que só depõe contra a monarquia,
pudesse servir de argumento legítimo aos pseudo-oportunistas, fora necessário que nos provassem que a causa dele
subsistirá sob o domínio da república.
Eis o que até hoje não provaram, nem podem prova-lo.
Na verdade, a que é devido semelhante fato, tão unanimemente reconhecido?
(...) É facilmente explicável o poder que tem tido a monarquia para produzir a nulificação dos homens por todos proclamada.
Sob o seu regime de sofismas e de farsa constitucional, o
monarca concentra em si todos os poderes nacionais pelo
exercício do poder moderador, torna-se por essa forma a
grande força invencível, que anula todo o esforço patriótico, que impede toda a iniciativa liberal, que sufoca toda a
expansão do espírito democrático.
Habituados a ver inutilizado todos os seus esforços, todas
as nobres tentativas para fazer intervir o país na direção
dos seus destinos, vencidos sempre pela força superior que
a tudo resiste vitoriosa, os homens públicos acabaram, finalmente, por cair no abatimento, na passividade completa
(A Federação, 28 de Fevereiro de 1884, p. 1).

O primeiro ponto para a qual chamamos atenção neste trecho é a
forma como os monarquistas são chamados: pseudo-oportunistas. O outro
é que A Federação consegue reverter a constatação de que faltavam homens
para a República para uma crítica ao regime monárquico e ao tipo de homens que ele cria. O regime monárquico, segundo o jornal, produzia homens nulificados, passivos. Isso porque nesta forma de governo a existência do Poder Moderador impossibilitaria tanto iniciativas pessoais como o
espírito democrático. Desta forma, se faltam homens capacitados para se
ocupar da política no Brasil, a culpa era da própria monarquia e esta falha
não poderia ser corrigida no interior do próprio regime. A República era a
solução. É o que aponta o editorial do dia 29 de fevereiro de 1884:
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 27-43, julho de 2022.
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(...) Os homens serão os mesmos; a república não terá o poder de
transforma-los.
Afirmar esta proposição é ignorar completamente as leis da
mesologia social, é desconhecer os mais positivos ensinamentos da história.
(...) Nos primeiros tempos da nossa existência política, os
homens, então mais fortes, mais ativos, lutaram contra o
meio monárquico, reagiram valentemente contra a sua influência, esforçaram-se por vence-lo e impedir a sua maléfica permanência.
Mas, por um concurso ocasional de circunstancias que favoreceram então a monarquia, ela acabou por vencer as resistências dos homens, e exercendo por isso mesmo a sua
influencia sobre a sociedade, criou o meio corrupto, a cujas
condições deprimentes se tem adaptado a maioria dos nossos homens públicos, desde o início do fatal segundo reinado (A Federação, 29 de Fevereiro de 1884, p. 1).

Ou seja, a monarquia era um deserto de capacidades, porque criava
um ambiente de vícios que impedia o desenvolvimento de virtudes cívicas.
Houve então a reação:
Ressurge agora a reação. A maioria dos sãos espíritos, bafejada pelo sopro das ideias dos novos tempos, vivido e animado, insurge-se contra a influencia do meio criado pela
organização política.
Esse antagonismo, que por ora se conversa no domínio intelectual, há de agir, em breve, praticamente, e criará a única condição positivamente possível de transformar o meio.
Essa condição é a república, que substituindo a organização artificial pela organização natural, suprimindo o poder
pessoal, estranho à (?) e dela independente, para (?) o governo do povo ao próprio povo, criará o regime da liberdade
e da responsabilidade, (?) o caráter dos cidadãos, será um
poderoso estímulo às energias cívicas, e dará lugar ao aparecimento de novos homens (A Federação, 29 de Fevereiro de
1884, p. 1).

Respondendo aos pseudo-oportunistas que acreditavam que a mudança do regime não afetaria a qualidade dos homens, já que estes seriam
os mesmos, A Federação destacava que a influência das ideias republicanas
seria o suficiente para fazer emergir um novo homem. A República – uma
“organização natural” em contraposição à “organização artificial” monárquica – estimularia as energias cívicas, daria espaço para a participação do
povo e criaria um espaço de liberdade. Novo governo, novos homens. Novos
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e melhores. Homens que não seriam corrompidos e forçados à passividade.
Homens que poderiam exercer seu patriotismo.
O combate à monarquia enquanto um regime corrupto e passivo,
centrado no poder pessoal, que impossibilitava o desenvolvimento de talentos pessoais, em oposição à república que representaria a liberdade, a
meritocracia e o povo, não era novidade. Heloisa Starling e Christian Lynch
ao analisarem o conceito de república entre 1750 e 1850 no Brasil, apontam
para os diferentes significados que foram se integrando ao conceito. A República, entre 1830 e 1850, já surgia como o regime de virtudes (LYNCH;
STARLING, 2009). Entre 1870 e 1880, Maria Tereza Chaves de Mello aponta para uma nova expansão do conceito, incorporando ideias de liberdade,
progresso, ciência e democracia. A República torna-se o governo do povo
(MELLO, 2009). São essas mesmas ideias, em termos mais apropriados à
campanha republicana, que aparecem defendidas pela Federação nos editoriais citados.
Uma outra série de editoriais analisando os sofismas defendidos
pelos monárquicos versou sobre a afirmação que o governo fazia sobre
oferecer, à época, liberdade demais e não de menos. Sobre essa questão, o
jornal adota uma análise em duas frentes: primeiro verificando a legislação
brasileira e depois apontando fatos que comprovassem a falsidade do argumento. Nas primeiras duas publicações dessa série, A Federação faz uma
crítica aos monarquistas que aceitavam os valores defendidos pela república, mas acreditavam que a adoção de um novo regime seria apenas uma
questão de forma, sendo, assim, desnecessária. A própria monarquia ofereceria estes valores ou, com algumas alterações, poderia oferecer. O jornal
contra-argumenta, dizendo:
Se a forma não tem valor, se a sua influencia é nula, os
nossos adversários, para serem lógicos, não deviam absolutamente fazer questão dela, estabelecendo preferencias,
como as estabelecem.
Preferem a forma constitucional à forma absoluta, que repelem
terminantemente.
(...) É patente que a causa única da nossa discordância é o
vão respeito ao fato consumado, é o receio de romper com a
nefasta ordem estabelecida, é a falta de coragem para derrocar definitivamente o velho ídolo, que ameaça ruir diante
do impulso irresistível do espírito moderno (A Federação. 31
de Março de 1884, p. 1).

Se a forma nada vale, logo, não haveria porque não romper com o
regime monárquico e instituir o republicano. O que se conclui é que, na reRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 27-43, julho de 2022.
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alidade, os “pseudo-oportunistas” davam sim valor à forma e o faziam por
falta de coragem de derrubar o “velho ídolo” e abraçar o progresso. Uma vez
desmentindo esse importante sofisma, o jornal vai se dedicar a comprovar
como a legislação e os fatos apontavam para outra falha nesse argumento:
a de que já tínhamos liberdade demais:
Perante a legislação positiva não existe a liberdade do pensamento, coarctada por terminantes proibições legais; a
liberdade de consciência, suprimida por uma religião privilegiada; a liberdade econômica, nulificada por positivas
restrições das leis; a liberdade de associação, sujeita à fiscalização oficial; a liberdade de ensino, peada pela direção soberana do Estado; a própria liberdade individual, sofismada pela prisão preventiva e pelos que exercem a autoridade;
enfim, a liberdade da opinião nacional, hostilizada eficazmente pela mais absoluta irresponsabilidade do monarca,
inviolável e sagrado.
Impotentes para demonstrar o contrário, os nossos adversários, fazendo silencio sobre a demonstração dos republicanos, nos bradam:
Dizeis que não temos liberdade demais; entretanto, não
pode ser mais livre a manifestação do pensamento do que
entre nós. A prova é que hostilizais abertamente a nossa
forma de governo e as demais instituições; fundais assembleias republicanas, tendes imprensa que defende as vossas
ideias. E tudo isto fazeis impunemente.
Antes de tudo, cumpre-nos recolher o próprio testemunho
dos monárquicos:
são eles mesmos que no afã de enumerar as liberdades de
que gozamos, não atestam o gozo doutra liberdade além da
de pensamento.
Entretanto, a liberdade não se divide, ela é um todo sistemático, que ou existe integralmente ou não existe de forma
alguma.
Não há meia liberdade ou liberdade parcial; ela é uma e indivisível. (A Federação. 04 de Abril de 1884, p. 1)

Como podemos ver, A Federação inicia apontando os fatores que
contradiziam cada possibilidade de liberdade defendida pelos monárquicos. Finalizando, sinaliza que se existe a possibilidade de defender uma
nova forma de governo, de defender ideias diferentes das vigentes, isso não
significava que existia liberdade, uma vez que esta devia ser una e indivisível. Ou existe liberdade em todos âmbitos ou não existe.
Chamamos a atenção para esta ideia de liberdade “parcial”. Uma
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vez que não podiam negar que existia certo nível de liberdade de pensamento e expressão, A Federação constrói um discurso crítico, defendendo
que poder se manifestar e até hostilizar o regime monárquico não significava que este fosse um regime de liberdade. Se o regime fosse realmente
de liberdade, ela seria completa e a atuação dos republicanos representaria
uma contestação à monarquia. Porém, o jornal lembrava que, tanto a Constituição como o Código Criminal possuíam um considerável número de
artigos estabelecendo penalidades para transgressões políticas desse tipo.
Se os governantes não exerciam o poder que tinham, isso não queria dizer
que não podiam fazê-lo a qualquer momento. Sendo assim, a liberdade de
opinião tão apregoada pelos monarquistas não passava de uma ilusão.
O jornal destaca ainda outras formas de restrição da liberdade no
governo monárquico. A religião, restringindo a liberdade de consciência,
as leis reguladoras que impediam a liberdade econômica e de associação, a
existência do poder moderador que restringia a liberdade da opinião nacional.
Por fim, em outro editorial, A Federação complementa o debate:
Não exerce a soberania um povo que não intervém eficazmente na direção dos seus destinos, que não se governa a
si mesmo, que acha-se submetido ao governo de um individuo, dele independente e perante ele irresponsável.
E um povo que não é soberano não pode absolutamente ser
livre, porque está sob a sujeição de uma vontade que lhe é
estranha. (A Federação. 08 de Março de 1884, p. 1)

O maior entrave para o exercício da liberdade no Brasil era, paradoxalmente, quem era identificado como seu maior símbolo: o próprio Imperador no exercício do Poder Moderador.

2 REFORMAR NÃO É O BASTANTE
Além da análise já citada, o jornal, ainda sob o título de os “Os Sofismas: temos liberdade demais”, levanta os testemunhos dos próprios monarquistas sobre a falta de liberdade que existia sob o regime. Verificando
os programas monarquistas publicados em 1868,5 o jornal aponta que as
liberdades previstas eram muitas, mas, na prática para que elas tivessem
5 A Federação. 15 de Abril de 1884, p.1. Citando: “eles pregam a liberdade do cidadão,
assegurando-lhe a liberdade de consciência, de voto, de ensino, de associação e de indústria;
do município, garantindo a sua legitima autonomia; da província, descentralizando-a e
entregando-lhe direito de administrar independentemente os interesses que lhe são próprios”
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real existência, uma série de mudanças deveria ocorrer. Entre elas, a abolição do poder moderador, a concessão de liberdade em matéria de voto,
ensino, associação, comércio e, por fim, descentralização política. Mudanças nunca atendidas, pois, alterariam a Constituição de tal modo que nada
dela sobraria. O que A Federação tenta, ao fazer essa espécie de levantamento, é mostrar como os próprios monarquistas consideravam necessárias
as mudanças demandadas pelos republicanos. E ainda mais, como essas
mudanças certamente levariam ao fim do próprio regime. Ou seja, os interesses dos monarquistas e republicanos estariam alinhados, bastando
que os primeiros tivessem a coragem necessária para assumir tal posição.
A estratégia utilizada aqui é a de confrontar os monarquistas com suas próprias palavras, dando maior autoridade ao discurso republicano e tentando
esvaziar as defesas do velho regime. Utilizar os programas monarquistas
da década de 1860 era, assim, uma forma de apontar que a necessidade de
reformas no regime imperial era demanda antiga.
Porém, uma análise mais próxima do documento mostra que seu
conteúdo extrapola muito o conteúdo do manifesto republicano, e não necessariamente levaria ao fim do regime imperial. José Murilo de Carvalho
destaca que o programa do Partido Progressista, fundado em 1862, ainda
que apresentasse um texto moderado, adotava a tese da responsabilidade dos ministros pelos atos do Poder Moderador. Já o programa do jornal
Opinião Liberal de 1866 que foi adotado pelo Clube Radical apresentava
propostas de descentralização administrativa e defesa dos direitos provinciais, introdução do federalismo, extinção do Poder Moderador e da Guarda Nacional, fim das listas e vitaliciedade do Senado, libertação do ensino
da tutela do Estado e substituição do trabalho escravo por livre. Por fim, o
programa do Centro Liberal propunha reforma eleitoral e policial-judiciária, do recrutamento, da Guarda Nacional e versava sobre o processo de
emancipação. Desta forma existiria uma agenda de reformas ligadas ao
liberalismo clássico que combatia a tradição ibérica e criticavam a monarquia, ainda que não propusesse seu fim. Para Carvalho, a criação do Partido
Republicano interrompe este debate:
[A] passagem do radicalismo ao republicanismo parecia um
passo lógico na rota da radicalização. No entanto, ela de
fato constituiu um retrocesso no que se refere à variedade e
profundidade das reformas propostas por liberais e radicais
(CARVALHO, 2007, p. 17).

A agenda de reformas teria sido reduzida à necessidade de mudança do sistema de governo. O que o jornal republicano está defendendo é
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que as reformas propostas pelos grupos monárquicos seriam uma espécie
de engodo, porque não seriam possíveis dentro do regime monárquico já
que em última instância levaria ao seu fim. Para os republicanos somente a
mudança da forma de governo possibilitaria a implementação destas mais
variadas reformas. Isto difere do que Carvalho defende, no sentido de que
o Partido Republicano não teria posto fim no debate das reformas, mas antes se apresentou como único possível para fazê-las, mesmo que estas não
estivessem todas expostas no Manifesto de 1870.
As primeiras edições d’A Federação não estão disponíveis para consulta. Dessa forma, não temos acesso ao primeiro editorial do jornal que,
em geral, informa sobre os interesses e objetivos na fundação da folha. Apesar disso, em Março de 1884, com o aparecimento de nova folha republicana
na província, em São Gabriel – O Precurssor -, A Federação transcreve o primeiro editorial do jornal, sinalizando sua concordância com ele:
Há pouco mais de quatro anos não existia nesta província
sério movimento republicano.
Não havia mais do que as pujantes tradições democráticas
da nossa história, e alguns raros e valentes espíritos, confiantes e cheios de esperanças no futuro.
Iniciado o movimento, já conseguiu, entretanto, em um tão
curto período este admirável resultado:
Uma organização partidária bem constituída, disciplinada
e forte pela uniformização das opiniões e pela coordenação
dos esforços.
Está, pois, efetuado o mais custoso trabalho.
O que agora reclama a vida do jovem partido é que se devolvam rapidamente os meios de propaganda e de ação para
dar crescimento à sua força numérica.
Para este fim criou-se esta folha, cuja tarefa principal é
manter uma contínua doutrinação política (A Federação, 10
de Março de 1884. p. 1).

Se a criação de um jornal para representar os interesses do Partido
Republicano Rio-grandense por si só já não deixasse claro, seu editor não
se furta em dizer: a tarefa principal d’A Federação era a doutrinação política. Ele representava também a consolidação do movimento republicano na
província, o que em 1880 ainda era incipiente. A mudança ocorrida, que
passa de uma organização em movimento para uma organização partidária – com a fundação do PRR, em 1882 – é muito grande, e o próprio surgimento da folha era um indicativo do crescimento e do espaço que as ideias
republicanas estavam conquistando:
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O que se observa na atualidade?
De toda parte surgem adesões sinceras e vigorosas à ideia
republicana.
Continuamente recebe ela o poderoso concurso dos cidadãos desiludidos da exausta monarquia brasileira, que já
não provoca entusiasmo, nem inspira confiança.
Os núcleos republicanos se formam em toda a província, e
apresentam-se fortes pelo espontâneo vigor da iniciativa,
compactos, homogêneos[sic], unidos pela invencível disciplina das ideias das opiniões.
(...) Finalmente, está atingido o grande objetivo que apenas
há quatro anos não constituía mais do que uma vaga aspiração: a organização partidária.
Os monárquicos, mesmo os mais fanáticos, já não podem
negar a existência do partido republicano.
Representado na sua imprensa, que o sustenta e o defende
diariamente, representando também na maioria das nossas
municipalidades, em cuja esfera de ação atua já com o proveito, o jovem partido cresce constantemente, e não tardará
a ter representação na própria assembleia provincial.
Se não concorre ainda em força numérica com os velhos
partidos monárquicos, é, entretanto, mais pujante do que
eles pela superioridade de ideal político, pela determinação
de objetivo, pela segurança de vistas, pela unidade moral,
pela certeza do triunfo em próximo futuro (A Federação, 19
de Março de 1884. p. 1).

Comparado aos partidos monárquicos, o Partido Republicano ainda era jovem, embora estivesse constante crescimento. A monarquia não
podia mais negar sua existência e a força que vinha ganhando. Aliado à imprensa, seu sustentáculo e defesa, ele cada vez obtinha mais novas adesões.
E qual o público mais impacto pela constante propaganda e doutrinação
republicana? Segundo esse jornal, a mocidade, que iludida com a monarquia não conseguia encontrar abrigo e ressonância nas instituições monárquicas. Um jovem partido que conquistava jovens adeptos, e que tinha por
base um grupo sólido de intelectuais e personagens políticos conhecidos e
de prestígio. Na imprensa o partido tinha sua melhor tribuna.

3 A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NAS PÁGINAS D’A FEDERAÇÃO
No dia posterior à proclamação, 16 de novembro de 1889, as notícias sobre queda do gabinete do Visconde de Ouro Preto foram o assunto
principal de todos os jornais da antiga Corte, sendo noticiada nos jornais
dos outros estados, primeiro por telegrama e depois, também, a partir de
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correspondentes e “amigos” que residiam na antiga Corte. Com os olhos
voltados para o Rio, os periódicos buscavam novas informações a fim de
repassá-las aos seus leitores.
A Federação saudou a República dando vivas ao novo governo, considerado como “salvador da unidade da Pátria brasileira”, ameaçada pela
possibilidade de uma guerra civil. Segundo a folha:
Bastou que a nação armada – o valoroso exército e a valorosa
marinha bélica – fraternizando com o povo, cansada já de
suportar com heroica resignação os desmandos, os vexames, as afrontas e ousado arbítrio de um poder provocador
e abusivo, retirasse o seu apoio ao regime que por essa forma se incompatibilizara com a nação.
Desamparado pela população, assim isolado no seio do país,
a um tal sistema só restava baquear como baqueou (A Federação, 16 de novembro de 1889, p. 1).

Desta forma, a “nação armada” estava confraternizando com o povo
que teria neste caso as mesmas aspirações. O jornal informava que, após a
instauração da república, a “agitação” havia tomado conta da capital. A República teria aberto uma “era de regeneração da Pátria” tendo “o poder de
emocionar (...) a alma popular” (A Federação, 18 de novembro de 1889, p. 1).
A partir do dia 20 de novembro de 1889, A Federação inicia uma polêmica com o jornal A Reforma, a respeito da ordem de prisão de Silveira
Martins, ex-conselheiro do Império, em viagem do Rio Grande do Sul para
o Rio de Janeiro. Criticado por A Reforma como ato ilegal e violento, a prisão
do líder liberal era considerada por A Federação como apenas uma medida
de segurança, destacando a mesma folha que, de toda forma, a integridade
do ex-conselheiro fora garantida. Sobre a acusação de ilegalidade, declarou
A Federação:
Declaramos que o governo d’este Estado, que o governo de
toda República está em plena ilegalidade.
Não estamos com a lei, mas estamos com o direito.
A lei instituía uma forma de governo perpétua – e nós instituímos uma forma de governo temporária;
A lei sustentava uma família privilegiada para o governo – e
nós a essa família o caminho do exílio;
A lei apoiava um senado vitalício, uma câmara que devia
funcionar quatro anos – e tudo isso nós derrubamos.
Não estava conosco a lei, mas estava o direito, estava a soberania nacional, em cujos braços caímos entre júbilos e festas
(A Federação, 20 de novembro de 1889, p. 1 – grifo meu).
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A ilegalidade dos atos do governo, portanto, não se colocava em
questão, uma vez que a lei vigente não era fruto do direito, ao contrário,
representava uma instituição contrária à “soberania nacional”, incorporando, esta última, os valores republicanos.
Em editorial do dia 22 de novembro de 1889, a República era apresentada como um governo que privilegiaria as ideias, em detrimento dos
homens:
Estas [as ideias], correspondem a um dado período histórico, emergem do espírito do tempo, e, rompendo as resistências que se lhes antepõem, avultam, adquirem crescente
vigor, dilatam dia a dia a sua influencia e atingem, finalmente, a intensidade que acelera o movimento inevitável da
sua consagração vitoriosa (A Federação, 22 de novembro de
1889, p. 1).

Os homens alcançariam o valor político das ideias que representavam enquanto fossem fieis a elas. Uma vez as abandonassem, perderiam a
base de seu prestígio. Segundo A Federação, portanto, o antigo regime havia caído porque “refletia ideias já condenadas, incompatíveis com o nosso
tempo e com a nossa vida americana, correspondentes a fases históricas de
há muito encerradas” (A Federação, 22 de novembro de 1889, p. 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos neste artigo um pouco da atuação política do periódico
A Federação, órgão do Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Desde
a sua fundação em 1884, o periódico apresentou-se como um dos mais
combativos na crítica dos valores monárquicos e difusão dos valores
republicanos. Por fim, apresentamos seus editoriais imediatamente
posteriores à Proclamação da República, em tom de comemoração e já
atuando na construção de uma base de sustentação do novo regime.
Ressaltamos aqui a importância da propaganda para o Partido Republicano. Este, vale destacar, não era um partido de oposição ao governo,
era uma força de oposição ao regime. Estando dentro do sistema monárquico, exigia o fim do mesmo. Por outro lado, a existência de um partido
dentro do sistema implica em eleições, candidaturas, competição. Dessa
forma, a propagação das ideias republicanas era mais do que uma mera divulgação, era uma forma de mobilização, de ação política. Os republicanos,
e neste caso específico, a imprensa republicana, partindo de um discurso
político, estava não só propondo ideias como também uma ação: a queda
do regime imperial.
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FIGHTING “STUPID RACIAL PREJUDICES”: MAPPING
OF THE RIO GRANDE DO SUL BLACK PRESS AND
THE CASE OF SANTA MARIA/RS
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RESUMO
Criado em 2016, o Grupo de Estudos sobre pós-Abolição da Universidade Federal
de Santa Maria (GEPA) reflete sobre o pós-Abolição como um campo de estudos,
que aborda as experiências negras entre a escravidão e a liberdade e seus significados. Visando colaborar com o acesso às fontes das comunidades negras locais,
o GEPA adentrou o universo da Imprensa Negra Meridional, focando nos jornais
de Santa Maria/RS. Buscou-se identificar e reunir tais fontes, compreender quem
foram seus protagonistas, objetivos, principais ações, modos de atuação e execução e, sobretudo, o que expressavam, colaborando, assim, para entender esta intelectualidade negra, alvo de racismo. Para isto, elaborou-se, em 2018, a Campanha
de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de Santa Maria. Este artigo apresenta
resultados deste projeto, envolvendo um mapeamento da Imprensa Negra gaúcha
e dos jornais daquela cidade, como o inaugural Rebate, gerado em 1919, a “fim de
combater estultos preconceitos de raça”.
Palavras-chave: Imprensa Negra. Pós-Abolição. Jornais Negros. Santa Maria. Rio
Grande do Sul.
ABSTRACT
Created in 2016, the Post-Abolition Study Group (GEPA) of the Federal University of Santa
Maria reflects on post-Abolition as a field of study, regarding the black experiences between
slavery and freedom and their meanings. In order to collaborate with the access to the sources
1 Graduado em História Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria. Mestrando
em história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2 Graduada em História Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). Mestranda em História no PPGH/UFSM (Programa de Pós-Graduação em História).
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de
Santa Maria e Bolsista CAPES, Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal de Santa Maria. Graduada em História Licenciatura Plena e Bacharelado
pela Universidade Federal de Santa Maria. Membro do Grupo de Estudos sobre pós-Abolição
da Universidade Federal de Santa Maria (GEPA UFSM).
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of the local black communities, GEPA entered the universe of the Southern Black Press, focusing on the newspapers of Santa Maria / RS. We sought to identify and gather such sources, to
understand who were their protagonists, objectives, main actions, modes of performance and
execution and, above all, what they expressed, thus collaborating to understand this black
intelligentsia, the target of racism. To this end, the 2018 Santa Maria Black Press Newspaper Preservation Campaign was prepared. This article presents the results of this project,
involving a mapping of the Black Gaucho Press and the newspapers of that city, such as the
inaugural Rebate, created in 1919, in order to “fight against racial prejudice”.
Keywords: Black Press. Post-Abolition. Black newspapers. Santa Maria. Rio Grande do Sul.

INTRODUÇÃO
Muitas transformações marcaram o Brasil dos anos finais do
século XIX e início do século XX. Como a Abolição da escravidão, em
1888, e a instauração da República, no ano seguinte. Pensar estes e outros processos contribui para a compreensão da história de um país
que se constituiu, estruturalmente, desigual e racista, como é o caso
brasileiro. Neste sentido, os estudos do pós-Abolição têm contribuído
para delinear aspectos importantes das sociedades pós-emancipação,
destacando os sentidos, projetos e lutas por liberdade, direitos e cidadania, em meio a reiteradas hierarquias raciais. (COOPER; HOLT;
SCOTT, 2005; RIOS; MATTOS, 2005; ROSA, 2014). Santa Maria, município localizado no centro do Rio Grande do Sul, não esteve avesso a
essas modificações decorrentes de alguns fatores específicos que, culminando com o que acontecia no restante do país, naquele momento,
transformaram o espaço físico da cidade e o cotidiano daqueles que
a habitavam. Durante as décadas de 1870 e 1880, destacam-se dois
fatores que fomentaram o crescimento de Santa Maria: a formação
da colônia de imigrantes italianos Silveira Martins e a instalação das
primeiras linhas de ferro, que passariam a ligar a cidade aos grandes
centros do país, como aponta a historiadora Daniela Vallandro de Carvalho (2005).
No mesmo sentido, Silvana Grunewaldt (2010) percebe que, embora Santa Maria fosse uma cidade interiorana, apresentava um ritmo
de crescimento semelhante a alguns outros lugares do país. Dentro
disso, a cidade passou a deixar o retrato de vilarejo para trás, dando
espaço à modernidade advinda do surto tecnológico e modernizador
em que os grandes centros do país estavam inseridos. O crescimento
da cidade também se encontra descrito em diversos relatos de viajantes que passaram por Santa Maria, realidade facilitada por sua localização central. Tais viajantes deixaram por escrito suas impressões,
nos permitindo visualizar, através de seus olhares, como era a ambientação local e as impressões daqueles que ali viveram, como é o caso de
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Borges Fortes (FORTES, 1901, p. 156 apud MARCHIORI; NOAL FILHO,
1997, p. 86).
Perder o “bafo de provincianismo” e adquirir “ar de cidade
grande” era ilustrado, por exemplo, pela chegada da iluminação, com
a instalação de postes elétricos, calçamentos, remodelação de prédios, reformas em sistemas de esgotos, entre outras novidades (GRUNEWALDT, 2010). Entretanto, vale ressaltar o que Daniela Carvalho
(2005) apontou em sua dissertação de mestrado. A autora afirmou que
mesmo Santa Maria estando imersa nesse processo de urbanização
e forte fluxo imigratório, a cidade ainda tinha o mundo rural muito
presente em seu dia-a-dia, não podendo conceber as categorias “rural/
campo” e “urbano/cidade” como completamente opostas, como mostra o trecho a seguir:
É certo que existe o desejo por parte das elites citadinas em
perceber sua cidade como civilizada e, portanto, carregada
de urbanidade. Mas as fontes primárias pesquisadas mostraram com clareza o entrelaçamento dos universos rural e
urbano, principalmente intermediados pelos populares que
em seu trânsito constante ligavam culturalmente campo e
cidade. (CARVALHO, 2005, p. 36).

Essas transformações de remodelação da cidade, industrialização, novos hábitos e costumes no cotidiano vieram acompanhados por
uma política de controle social, medidas saneadoras e moralizantes, que
pretendiam regrar o modo de vida das pessoas que ali habitavam, viviam
e circulavam, sobretudo das camadas sociais mais empobrecidas, onde se
encontravam as comunidades negras, ex-escravizados e ex-escravizadas,
libertos e libertas e seus descendentes, como afirma a historiadora Silvana
Grunewaldt (2010):
O final do século XIX, especialmente após a escravidão, intensificou-se no Brasil imperial a imagem de que os pobres
eram classes perigosas, especialmente os negros, pois, temia-se que os recém-libertos oferecessem problemas para a
nova ordem de trabalho que se colocava após a abolição, em
1888. Criou-se a ideia no imaginário de que os pobres possuíam vícios que ameaçavam a ordem pública e que os repassariam a seus filhos, portanto, passaram a se constituir
uma ameaça à sociedade branca e ordeira. (GRUNEWALDT, 2010, p. 342).
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Os estudos do pós-Abolição têm demonstrado que os anos finais
do século XIX e o início do século XX foram marcados por um processo
de reorganização das relações de trabalho e por lutas negras por direitos e
cidadania, com base em importantes códigos e culturas gestadas ainda em
escravidão. Tais estudos centraram-se em delinear os sentidos da liberdade
para estas pessoas, suas expectativas e projetos em oposição às expectativas de ex-senhores. (MATTOS; RIOS, 2004; 2005).
Neste contexto, Franciele Oliveira (2017) contabilizou 21 organizações negras criadas em Santa Maria, entre os séculos XIX e XX, número que
foi atualizado por Ênio Grigio et al. (2020), totalizando 30 organizações,
sendo elas Irmandades religiosas, Clubes Sociais Negros, Blocos e Ranchos
Carnavalescos, Clubes de Futebol Negros e Jornais da Imprensa Negra..
Além de localizar esses espaços das resistências negras, as pesquisas supracitadas permitem observar uma rede de relações entre as trajetórias desses
indivíduos (criadores e criadoras, gestores e gestoras e frequentadores e
frequentadoras desses lugares), que, em alguns momentos, participam,
concomitantemente, de diversas organizações4.
Neste sentido, trabalhos sobre o pós-Abolição, em Santa Maria, foram produzidos nos últimos anos. Algumas dessas discussões partem do
Grupo de Estudos sobre pós-Abolição da Universidade Federal de Santa
Maria (GEPA)5, que tem trabalhado para construir propostas de ensino,
pesquisa e extensão, voltadas ao reconhecimento da História das comunidades negras. Entre os principais projetos do GEPA, encontra-se o desenvolvimento da Campanha de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de
Santa Maria, iniciada com as leituras sobre a Imprensa Negra no Brasil e
lançada em novembro de 2018, cujos resultados são o cerne deste artigo.

4 Dos trabalhos historiográficos, que elucidam a realidade da cidade, sua estrutura agrária
e social no final do século XIX e no século XX, entre os quais trabalhos com foco no pósAbolição, indicamos: Terezinha Belinazzo (1981), Luís Augusto Farinatti (1999), Daniela
Vallandro de Carvalho (2005), Letícia Guterres (2005, 2013), Gláucia Külzer (2009), Ênio
Grigio (2016), Franciele Oliveira (2016, 2017), Gabriela Rotilli dos Santos (2017, 2021), Felipe
Farret Brunhauser (2018) e Alícia Medeiros Quinhones (2021).
5 Fundado em 24 de março de 2016, o GEPA tem por objetivo refletir o pós-Abolição, para
além de um período da história marcado pela Lei Áurea, entendido, sobretudo, como um
campo vasto de estudos, dedicado a pensar as experiências negras entre a escravidão e a
liberdade, as realidades e os problemas que implicam sobre a formalização das liberdades
negras e os múltiplos significados destas liberdades. Atualmente, o grupo possui 22 pessoas,
entre elas, estudantes, técnicos administrativos em educação e professores, sendo a maioria
mulheres e ingressantes na Universidade pelas Ações Afirmativas, cotas sociais ou raciais.
Atualmente (2020-2022), o GEPA compõe a vice-coordenação no GT Emancipações e pósAbolição da ANPUH/RS.
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1 DAS LEITURAS SOBRE A IMPRENSA NEGRA NO BRASIL A UM
PROJETO DE CAMPANHA EM SANTA MARIA
Em 2006, Wlamyra Albuquerque e Walter Fraga Filho publicaram
a obra Uma história do negro no Brasil. No que competia a Imprensa Negra
brasileira, os autores a apresentam enquanto constituída por “jornais escritos por negros e a estes destinados” (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO,
2006, p. 258), caracterizados com a finalidade de “noticiar e discutir problemas vivenciados pela população negra, mas que não encontravam espaço
na grande imprensa”. Estes jornais traziam, portanto, as notícias ligadas ás
realidades destas pessoas e suas agendas, contribuindo assim para a organização das mesmas.
Ponto interessante do texto diz respeito à distinção e importância
dos jornais negros frente a “grande imprensa”, onde, muitas vezes, literatos negros não encontraram espaço. Os autores comentaram que muitos
dos jornais, que antes haviam contribuído com o movimento abolicionista
inclusive, não tinham interesse nas questões que impactavam a população
negra no pós-Abolição. Jornais negros foram, portanto, os responsáveis por
tais debates. Na Imprensa Negra, a vida associativa destas pessoas tinha
páginas garantidas, como anúncios de suas realizações e comemorações,
mas também era recheada por suas denúncias e protestos. A exposição das
discriminações raciais vivenciadas era parte fundamental desses jornais,
que levaram seus protagonistas à defesa da igualdade, da cidadania plena e
do acesso a direitos. O que perpassou também pela defesa do pertencimento, construção e contribuição nacional (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO,
2006, p. 263).
Outro ponto importante das publicações da Imprensa Negra, que
vem chamando a atenção dos pesquisadores, diz respeito ao tom moralizante de alguns de seus conteúdos, na tentativa de refrear comportamentos de seu público, distanciando-o de estereótipos. Jornais negros, assim,
tentavam conduzir e difundir comportamentos, que julgassem moralmente corretos dentro daquela sociedade, a fim de não serem mais associados á
imoralidade, degeneração, ignorância, vagabundagem, entre outros tantos
impropérios, que recaíram sobre estas pessoas. (ALBUQUERQUE; FRAGA
FILHO, 2006, p. 261).
Naquele mesmo ano, um trabalho impactou ainda mais os rumos
dos estudos sobre a Imprensa Negra brasileira. A dissertação da historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto tornava-se uma referência nas pesquisas
sobre tal imprensa e seus intelectuais. Em De pele escura e tinta preta: a imprensa negra do século XIX (1833 -1899), a autora reconhece a atuação da Imprensa Negra brasileira no século XIX, identificando os jornais da época,
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 45-72, julho de 2022.

49

Guilherme Pedroso, Taiane Anhanha Lima e Franciele Rocha de Oliveira

compreendendo-os como importantes fontes dos processos de construção
de identidade destas pessoas, sobretudo, homens negros livres, que ainda
conviviam com a escravidão e no pós-Abolição. Nesse trabalho, a autora já
apresentava suas reflexões sobre pensar a liberdade de homens negros no
século XIX, o que também foi desenvolvido em sua tese (PINTO, 2014)6.
Observava a agência destes, através das palavras, suas representações e
concepções, muitas das quais, conflitantes às que se tinham no período,
sendo a Imprensa Negra fundamental na denúncia do racismo e na defesa
de igualdade, desde aquele momento.
Todo trabalho da autora apontava para a importância de olhar as
atuações destes sujeitos no século XIX, para além da resistência à escravidão apenas na condição de cativos. Portanto, olhar para essa Imprensa Negra combativa às desigualdades raciais no século XIX seria olhar a atuação
negra livre, reconhecer as intelectualidades negras e suas identidades e, de
igual forma, em luta por direitos. Ampliando-se, portanto, os espaços de
atuação destas resistências negras. Haja vista, inclusive, que muitos destes
jornais, desde 1833, já colocavam sua identidade racial, afirmando-se enquanto homens de cor7.
O entendimento sobre a Imprensa Negra no Brasil fez a autora recuar ainda ao final do século XVIII, reconhecendo a importância das experiências comunicativas da Revolta de Búzios, adentrando o século XIX e
a atuação de pessoas como Antônio Pereira Rebouças, José do Patrocínio,
Luiz Gama, Machado de Assis, Manoel Querino e outros. Pinto (2006) situava os jornais negros na trajetória da resistência negra, tendo como ponto
de partida a criação do primeiro jornal da Imprensa Negra brasileira, em
1833, O Homem de Côr, da Tipografia Fluminense de Francisco Paula Brito
(1809 – 1861), no Rio de Janeiro.
A defesa da liberdade ganha explícita evidência na Imprensa Negra do pós-Abolição. Na percepção da autora, justamente, por tratar-se de
sujeitos que vivenciavam as contradições de uma liberdade precária, quando não havia mais leis de escravização, mas pessoas negras continuavam
sendo discriminadas. Jornais negros no pós-Abolição pautavam, portanto,
os ideais de liberdade, democracia e igualdade, que a República prometia
incorporar, ao passo que o preconceito racial com que eram tratados, dia6 O texto foi publicado em 2018 pela Editora Unicamp, intitulado Escritos da liberdade:
literatos negros, racismo e cidadania no Brasil oitocentista.
7 Revisões bibliográficas sobre a Imprensa Negra na historiografia e o uso da Imprensa
Negra como fonte encontram-se detalhadas em: Ana Flávia Magalhães Pinto (2006; 2010; 2014;
2018); José Antônio dos Santos (2003; 2011); Roberto dos Santos (2007); Fernanda Oliveira da
Silva (2017); Melina Perussatto (2018); Aline Sônego (2020).
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riamente, era assim exposto nas páginas dos jornais.
Outro trabalho fundamental às reflexões por nós propostas é a tese
de José Antônio dos Santos, intitulada Prisioneiros da História: trajetórias intelectuais na imprensa negra meridional, publicada em 2011. Ainda que outros
trabalhos tenham abordado e utilizado as fontes da Imprensa Negra do Rio
Grande do Sul, Santos (2011) trouxe questões importantes para a sistematização do que se entende enquanto “Imprensa Negra Meridional” ou “Imprensa Negra Sul-rio-grandense”. O autor, tendo como principais fontes os
jornais negros do Rio Grande do Sul, produzidos entre 1892 e 1930, procurou refletir sobre a atuação política da população negra no estado a partir
destes, o que teve impacto em suas mobilidades sociais. Para ele, jornalistas
e redatores da Imprensa Negra ocupavam, portanto, “lugares sociais de lideranças étnicas, que definiram as estratégias de superação do racismo e
preconceito” (SANTOS, 2011, p. 8).
José Antônio dos Santos aponta que os jornais negros produzidos
no Rio Grande do Sul iniciaram suas atividades no imediato pós-Abolição,
feitos por sujeitos que circulavam pelas cidades, interagindo como pessoas diversas, constituindo, assim, uma atuação que os permitia o “entendimento da realidade em que viviam e se posicionavam na arena das disputas
políticas, simbólicas e de representação” (SANTOS, 2011, p. 12). Ao observar
a produção destes jornais, seus conteúdos e protagonistas, Santos estabeleceu uma caracterização da Imprensa Negra gaúcha, tornando possível refletir sobre como intelectuais negros lidaram com a realidade pós-Abolição
no sul do país e seus significados da liberdade. Identificando particularidades, mas, sobretudo, aproximações.
Santos (2011) propõe pensar também sobre as trocas e relações entre os jornais negros do Rio Grande do Sul e seus organizadores. Sua tese
redimensiona o protagonismo da população negra no estado, para além do
trabalhador braçal e da escravidão, como vem sendo o esforço de uma série
de trabalhos situados no campo da história social da escravidão e liberdade.
Em Jornais negros: órgãos críticos e noticiosos, o autor deteve-se na identificação de elementos que ajudaram na caracterização dos jornais da Imprensa Negra meridional, definindo particularidades e semelhanças, em suas
comparações. Interessa-nos, neste ponto do texto, o esforço do autor no
sentido de definir o que e porque compreende como exemplares da Imprensa
Negra Sul-rio-grandense. Assim, nos parece fundamental a caracterização
realizada, destacando cinco elementos-chave presentes na Imprensa Negra
gaúcha:
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Primeiro, os periódicos eram fundados, escritos e mantidos
por pessoas que se auto-identificavam como negras ou que
se colocavam como muito próximas deste meio; Segundo,
tinham como leitores e alvos prioritários das publicações,
embora muitas vezes não fossem os únicos, a população
negra; Terceiro, os jornais divulgavam assuntos de interesses dos negros e eram reconhecidos pelos leitores como
defensores das suas questões; Quarto, alguns redatores dos
jornais mantinham contatos próximos entre si, trocavam
exemplares e autorreferenciavam-se como “co-irmãos” que
“colima[vam] o mesmo ideal pelo qual nos batemos”; Quinto, todos esses aspectos eram, de forma recorrente, divulgados pelos jornais de maior circulação. As publicações negras
e os seus principais responsáveis eram representados na
“grande imprensa”, quando dos lançamentos ou pela passagem das datas comemorativas das fundações, como pertencentes àquela parcela populacional. (SANTOS, 2011, p. 108).

O autor indicava ainda a necessidade de compreender as redes de
relações tecidas entre os membros da Imprensa Negra e a população em
geral. Atentava, também, para os aspectos de produção dos jornais e seus
territórios de circulação. Em linhas gerais, defendia as particularidades de
cada produção, variando conforme as realidades locais, mas também definia elementos comuns, colocando, sobretudo, que as linhas editoriais dos
jornais negros pautavam-se pela “crítica aos comportamentos de alguns
negros e aos costumes preconceituosos das cidades em que circulavam,
bem como pela divulgação das notícias que interessavam à população negra gaúcha” (SANTOS, 2011, p. 109). As denominações “literárias e humorísticas”, acessadas pelos jornais negros do sul foram compreendidas pelo
autor como uma forma de acessar o público. Fazendo graça com cenas cotidianas, tais jornais carregavam o já mencionado “tom moralizador”, buscando a supressão de comportamentos considerados inapropriados. Ainda
que a denominação “críticos e noticiosos” seja vista na imprensa gaúcha
como um todo, Santos (2011) explicava, que “(...) A diferença desses jornais
estava na crítica aos comportamentos preconceituosos da sociedade, no reforço às prescrições sociais entre os negros e na divulgação de assuntos de
interesse daquele meio” (SANTOS, 2011, p. 110). Assim, o ser “crítico e noticioso” dos demais jornais tornava-se diferente do ser “crítico e noticioso”
para os redatores e jornalistas negros.
Os estudos que abordaram a Imprensa Negra gaúcha de forma mais
complexa, a exemplo de Santos (2011) e Pinto (2006), associados ao estudo
de outras formas organizativas e que realizaram uma análise aprofundada
de suas fontes permitiram rastrear diversos periódicos da Imprensa Negra,
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como comprovamos a seguir, com as conclusões do mapeamento realizado
pelo GEPA, a partir das bibliografias, catálogos e fontes da Imprensa Negra
do Rio Grande do Sul.

2 MAPEAMENTO DA IMPRENSA NEGRA DO RIO GRANDE DO
SUL
À procura dos jornais de Santa Maria/RS, o GEPA recuou suas análises a fim de obter uma visão mais abrangente do fenômeno Imprensa
Negra Sul-rio-grandense. Assim, chegamos não só ao mapeamento dos 6
jornais localizados em Santa Maria, mas também ao número total de 48
jornais, localizados em 12 cidades do estado do Rio Grande do Sul como
demonstramos no mapa abaixo (mapeados até maio de 2019).
Nota-se que, ainda que os jornais mais antigos tenham sido localizados nas cidades de Pelotas e Porto Alegre, é a cidade de Bagé que, impressionantemente, detém o maior número de jornais representantes da
Imprensa Negra do estado, contabilizando nesta localidade 19 dos 48 jornais computados até o momento, totalizando, portanto, 40% da imprensa
negra mapeada até então.
Os jornais mais antigos da Imprensa Negra gaúcha, mapeados até o
momento, foram criados na década de 80 do século XIX. Destes, muitos levantaram interessantes questionamentos sobre suas caracterizações, uma
vez ligados à causa abolicionista, portanto, caracterizados pela historiografia enquanto jornais abolicionistas e não jornais da Imprensa Negra. A
maior parte da Imprensa Negra e dos jornais negros presentes neste mapeamento surgiu e foi caracterizada no contexto do pós-Abolição, sendo os
mais antigos deste período, criados em 1891 e 1892.
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Mapa 1 - Mapeamento inicial dos jornais da Imprensa Negra do
Rio Grande do Sul, mapa do Rio Grande do Sul, 1923.

Fonte: Beatriz Ana Loner (1999; 2005; 2011); Liane Müller (1999; 2013); Ana Flávia
Magalhães Pinto (2006; 2010; 2014); José Antônio dos Santos (2003; 2011); Roberto dos
Santos (2007); Maria Angélica Zubaran (2016); Felipe Bohrer (2014); Fernanda Oliveira
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da Silva (2011; 2017); Jéssica Nobre Maria (2014); Fernanda Oliveira da Silva; Melina
Kleinert Perussatto, Rodrigo de Azevedo Weimer e Sarah Calvi Amaral Silva (2016);
Marcus Vinicius de Freitas Rosa (2014); Maria Angélica Zubaran; Bianca Salazar
Guizzo (2015); Maria Angélica Zubaran; Juliana Ribeiro de Vargas (2015); Paulo Staudt
Moreira (2011; 2014); Franciele Rocha de Oliveira (2016; 2017); Ângela Pereira Oliveira
(2017); Giane Vargas Escobar (2017); Tiago Rosa da Silva (2018), Melina Kleinert
Perusatto (2018), Aline Sônego (2020); Mariana Couto Gonçalves (2013; 2014). O
mapa do Rio Grande do Sul de 1923 encontra-se disponível em: <https://www.brasilturismo.com/rio-grande-sul/mapas-rs.htm>. Acesso em 17 de março de 2019.

Os jornais A Voz do Escravo (1881) e O Ethiópico (1886) foram abordados por Beatriz Loner (1999), Fernanda Silva (2011) e Mariana Gonçalves
(2014) e associados à causa abolicionista, tendo entre os mantenedores e
idealizadores homens negros. Ainda temos dúvidas sobre a caracterização
destes periódicos enquanto jornais da Imprensa Negra do Rio Grande do
Sul, haja vista os critérios colocados por José Santos (2011), considerando
não serem constituídos, majoritariamente, por pessoas negras, voltados,
exclusivamente, para tais comunidades e expressarem esta identidade de si
próprios. De qualquer maneira, optamos por registrá-los neste mapa com
inserção de três asteriscos (***).
Os jornais O Judas (1886), A Tesoura (1891), A Navalha (1891), A Alvorada (1891) e O Imparcial (1916), demarcados com um asterisco (*) no mapa foram encontrados no projeto assinado por Renata Andreoni, vinculados ao
Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que reúne os jornais da Imprensa Negra do Rio Grande do Sul8. Não encontramos estudos específicos
para estes jornais, que inclusive contrariam a percepção de que O Exemplo é
o jornal pioneiro da Imprensa Negra do Rio Grande do Sul.
Tiago Silva (2018), ao tratar dos co-irmãos do Jornal O Palmeira, cita
as trocas feitas com os jornais O Incentivo, O Guarani, A Penna e O Espião, que
acreditamos ser da Imprensa Negra, por isso foram inseridos no mapa com
dois asteriscos (**).
Os jornais demarcados com quatro asteriscos (****) estão disponíveis na Biblioteca Pública de Pelotas, referentes ao período de 1931 a 1957. As
informações sobre estes periódicos foram-nos apresentadas pela historiadora Ângela Oliveira, a quem somos gratos.
As informações sobre O Pharol (1926) e A Voz da Raça (1986), de Júlio
de Castilhos, registrados no mapa com cinco asteriscos (*****) foram encontradas pelo historiador Ênio Grigio, através da edição de 20 de fevereiro
de 1926, do jornal Correio da Serra. Sob a direção do Sr. Adão Ribas, O Pharol
8
Disponível em: <http://afro.culturadigital.br/imprensa-negra-no-rio-grande-do-sul/>.
Acesso em 17 de março de 2019.
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é descrito como “órgão da raça etyopica daquella localidade”. Segundo Grigio, A Voz da Raça era ligado ao Clube José do Patrocínio.
Ao instituirmos numerações no mapa, conforme a ordem crescente
das datas encontradas de realização dos jornais da Imprensa Negra do Rio
Grande do Sul foi possível perceber uma espécie de desenho do movimento
de criação destes jornais pelo estado. A partir disto, é possível inferir que,
apesar da grande expressividade dos jornais negros da fronteira-oeste, este
desenho revela que primeiro a Imprensa Negra teria começado no sudeste
e região metropolitana do estado, depois atingindo a fronteira onde teve
grande diversidade, como demonstra o caso de Bagé, espraiando-se para
o centro-oeste e centro-leste em espaços de tempo quase que semelhantes.
Desta forma, percebemos que quase metade da imprensa negra
mapeada está localizada na fronteira entre o Brasil, Uruguai e Argentina.
Totalizando 46%, ou seja, 22 dos jornais negros gaúchos localizam-se entre
as cidades de Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé e Jaguarão. Uma
boa parte dos jornais, 42% do total mapeado, se localiza no centro-oeste,
no centro-leste e na região metropolitana do Rio Grande do Sul, como em
Santa Maria, Júlio de Castilhos, Cachoeira do Sul, Rio Pardo e Porto Alegre,
computando 20 dos 48 jornais. Em menor número, mas não menos importante, a região sudeste do estado concentra a menor quantidade de jornais
mapeados até então, nas cidades de Pelotas, a pioneira destes, Capão do
Leão e Rio Grande, com 6 jornais ao todo da Imprensa Negra mapeada, representando, portanto, 12% da Imprensa Negra localizada.
Ainda que este mapeamento seja inicial e considerando a dispersão
e o tardio reconhecimento das fontes da Imprensa Negra gaúcha, somado
à certeza de que muitos outros jornais ainda podem ser encontrados, acreditamos ser contraproducente ocultar a existência destes. Compilar estes
esforços da população negra, sobretudo, no pós-Abolição, ajuda-nos perceber a Imprensa Negra como um grande fenômeno, que tomou conta de diversas regiões do Rio Grande do Sul. De igual forma, ajuda-nos a redimensionar esta imprensa dentro das vivências da liberdade no estado e seus
significados para as comunidades negras. A expressividade da Imprensa
Negra fronteiriça chama atenção neste mapeamento, ocupando um lugar
que contraria visões estereotipadas das comunidades negras da fronteira,
associadas ao que seria um extremo oposto das grandes cidades urbanas,
lidas, frequentemente, como rudimentares, primitivas, não civilizadas,
rurais. Por outro lado, conseguimos flexionar o olhar, reconhecendo, minimamente, uma grande força também dos literatos negros ali presentes,
que fizeram emergir uma Imprensa Negra, para a qual se pressupõe uma
cultura letrada, um universo de escritores, articuladores e leitores negros e
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negras, obviamente, não longe de conflitos, redes e trocas, onde encontram
força motriz para seus escritos.
A partir do mapa constituído e dos dados levantados, vários outros
questionamentos passaram a fazer parte de nosso repertório de perguntas
acerca do fenômeno Imprensa Negra no Rio Grande do Sul. Para responder,
minimamente, algumas das problemáticas evocadas, reconhecemos, cada
vez mais, a importância de estudos empíricos aprofundados, das leituras e
diálogos bibliográficos, bem como das combinações de fontes e metodologias. Então, optamos por estudar, com maior profundidade, o caso de Santa Maria, cidade de atuação do GEPA, com o desenvolvimento da Campanha
de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra, que, consequentemente, nos levou ao reconhecimento de mais exemplares de jornais, ao encontro com os
descendentes desta Imprensa Negra e com outras fontes diversas, ligadas
aos seus protagonistas, como trataremos nesta última parte do texto.

3 ESCRITOS DE RESISTÊNCIA: A CAMPANHA DOS JORNAIS DA
IMPRENSA NEGRA DE SANTA MARIA/RS
Inspirados pelos estudos e pelas leituras anteriormente comentadas, o GEPA procurou articular práticas de ensino, pesquisa e extensão,
que dessem conta das reflexões sobre os protagonismos negros em Santa
Maria e no Rio Grande do Sul, sobretudo, as concepções de liberdade da população negra e suas lutas por direitos. Neste sentido, questões expressas
na bibliografia foram assumidas às reflexões do grupo. Entre as questões
levantadas pelo GEPA estavam: Quais foram os jornais da Imprensa Negra
santamariense e quem eram os seus protagonistas, redatores, diretores,
gerentes, etc.? Dentro disto, quais as experiências da liberdade dos intelectuais negros gaúchos na Santa Maria? Como aprenderam a ler e escrever?
Teriam frequentado escolas? Que impacto o projeto da imprensa teve em
suas vidas e na busca por melhores condições sociais? Quais eram as realidades expressas pelos literatos negros da cidade? Quais os conteúdos e temas de suas escritas? O que unia e o que separava os intelectuais negros da
imprensa local? Como os jornais negros na cidade eram produzidos? Como
se dava suas distribuições e em que locais circulavam? Como estes negros
e negras da cidade lidaram com o pós-Abolição e a descendência escravizada num contexto de liberdade precária? Estariam envolvidos, também, na
constituição de outras organizações e associações negras e de trabalhadores?
Em Santa Maria, a Imprensa Negra emana no pós-Abolição, ainda
nas primeiras décadas do século XX. A ausência de trabalhos dedicados,
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especialmente, a este tipo de organização ainda é uma realidade9. Considerando todo este cenário, a bibliografia colocada e as questões evocadas,
o GEPA dedicou-se a elaborar a Campanha de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de Santa Maria, lançada em 14 de novembro de 2018, durante a
Semana da Consciência Negra. A campanha, de caráter permanente, tem
como intuito localizar os jornais negros que eram realizados na cidade e,
através destes, identificar seus sujeitos criadores, descendentes e guardiões da Imprensa Negra local, construindo uma rede de apoio para preservarmos estas fontes, que ajudam a contar a história dos protagonismos negros santamarienses. Até o momento se sabe da existência de, pelo menos,
6 periódicos: Rebate (1919), O Succo (1921), O Vaqueano (?), União (?), O Tigre (?)
e A Voz do 13 (1965). Além da coleta das fontes primárias da Imprensa Negra,
o projeto prevê a coleta das fontes orais sobre esta imprensa, através da realização de entrevistas com descendentes da Imprensa Negra e alguns doadores
e guardiões das fontes originais.
Compreendem-se como descendentes da Imprensa Negra, todos aqueles e aquelas que são familiares diretos de membros da Imprensa Negra,
sejam eles gerentes, diretores, redatores, financiadores, assinantes, etc.
Como é o caso da Sr.ª Alcione Flores do Amaral, neta do Sr. Pedro Flôres
do Amaral, assinante do jornal O Succo; dos irmãos Rossy do Nascimento,
Romilda do Nascimento (in memoriam) e Romeu do Nascimento, sobrinhos
do Sr. José Francisco do Nascimento Filho, gestor do jornal O Succo e do
Sr. Marcos Aurélio Marques, filho do Sr. Francisco Assis de Elias Marques,
gestor do jornal O Succo, que estiveram presentes durante o lançamento da
Campanha, agraciados com presentes e este simbólico título oferecido pelo
GEPA.

9 Informações sobre a Imprensa Negra em Santa Maria ainda encontram-se dispersas em
alguns trabalhos, que não se dedicaram a estudá-la com profundidade, como no caso de Nely
Ribeiro (1992). A exceção é o próprio trabalho de José Santos (2011), bem como os estudos de
Franciele Oliveira (2016; 2017). Giane Escobar (2017) apresenta contribuições sobre os jornais
ligados ao Clube Treze de Maio, O Tigre (?) e A Voz do 13 (1965).
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Imagem 1 – Participantes do lançamento da Campanha de Preservação
dos Jornais da Imprensa Negra de Santa Maria, 14 de novembro de 2018.

Fonte: Acervo do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição da Universidade
Federal de Santa Maria (GEPA). Foto de João Malaia dos Santos, 14 de
novembro de 2018, Santa Maria/RS.

Através da Campanha, parcerias foram constituídas10 e cartazes e
panfletos puderam ser criados e impressos, informando a população da cidade sobre a existência desta Imprensa Negra, instruindo aqueles e aquelas
que pudessem ter jornais guardados, ao contato com o GEPA para doação
e/ou autorização para cópia do material, a fim de construirmos um acervo
digitalizado destes periódicos evitando sua maior dispersão e possível descarte. Assim, pontos de coleta foram instaurados, entre eles o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (AHMSM), as secretarias da pós-graduação e da graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria,
bem como a secretária do curso de Arquivologia da Universidade Federal
de Santa Maria.
10 Entre os parceiros na Campanha de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de Santa
Maria encontram-se a Associação Ara Dudu, a Universidade Federal de Santa Maria, a PróReitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, o Departamento de História
da Universidade Federal de Santa Maria, o Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, o
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, os cursos
de Licenciatura e Bacharelado em História da Universidade Federal de Santa Maria e o curso
de Arquivologia da mesma instituição.
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Na sequência, sistematizamos as informações sobre os jornais negros de Santa Maria, com base na pesquisa bibliográfica e a partir da Campanha, que ajudou revelar novas edições e personalidades.
O Rebate é considerado o primeiro jornal da Imprensa Negra de
Santa Maria, tendo seu início em 1919. Ainda não tivemos contato com nenhum dos seus exemplares, mas a indicação de sua existência é localizada
no jornal O Exemplo, de Porto Alegre, um dos mais importantes jornais da
Imprensa Negra brasileira. A nota sobre o Rebate é de 13 de abril de 1919. Demonstrando que O Exemplo tinha correspondentes em Santa Maria, constava que:
Brevemente apparecerá nesta localidade, com o fim de combater estultos preconceitos de raça, um semanario critico-litterario, sob o nome de Rebate. Sua direcção será confiada
às reconhecidas competencias dos srs. Arlindo Andrade,
Luiz Almeida e Honorio do Prado. Felicidades almejamos
ao futuro paladino de causa tão nobre. O correspondente11.

Dos três diretores do Rebate citados na nota, sabemos mais informações sobre Honório do Prado, que, segundo as pesquisas de Franciele
Oliveira (2017), esteve vinculado a outras organizações negras na cidade,
como clubes sociais negros e agremiações esportivas negras de futebol,
além do jornal mencionado. Seu nome completo era Honório José do Prado. Era filho de Ovídio Vicente do Prado e Laura Joaquina. Ovídio Vicente
do Prado, que acreditamos ter sido escravizado, nascera em Cachoeira do
Sul/RS, filho de Domingas Bernarda do Prado. Na condição de criado do Sr.
José Antonio de Souza Caldas, Ovídio chegou em Santa Maria no final do
século XIX e em 1892, casou-se com Laura Joaquina12, uma mulher nascida
de Ventre Livre, filha de Maria, escravizada por Felippe Leonardo Niederauer e tutelada no interior desta mesma família.
Ao que tudo indica, desta união entre Ovídio e Laura nascera apenas
o filho Honório, em 1894. Em 1916, Honório casou-se, aos 22 anos, com Rita
11 O Exemplo. 13 de abril de 1919. Ano I, n° 15. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hemeroteca
Digital Brasileira. Disponível em: < http://memoria.bn.br/DocReader/843717/744>. Acesso em
15 de novembro de 2019. Cruzando outras fontes, acreditamos que o correspondente de O
Exemplo era o próprio Sr. Honório do Prado.
12 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Habilitação de casamento de Ovídio
Vicente do Prado e Laura Joaquina. Santa Maria, 29 de julho de 1892. Ver análise detalhada
deste casamento em Franciele Oliveira (2017). Laura e Ovídio também se casaram na Igreja
Matriz da cidade, no dia 30 de julho de 1892. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Santa
Maria. Livro de Casamento n. 7 (1887-1891), p. 54. Acervo da Cúria de Santa Maria. Documento
transcrito por Ênio Grigio.
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Correa de Mello13. Naquela ocasião revelara ter como profissão “jornaleiro”.
Anos depois, no mesmo ano de fundação do Rebate, tornou-se servente dos
Correios de Santa Maria, tendo sido indicado junto de Irineu Lopes, em 21
de novembro de 191914.
Recentemente, encontramos também o casamento de Luiz Almeida, outro diretor do jornal, que se casou com Leontina Bandeira, em 192015.
Na ocasião, Luiz disse ser de profissão jornaleiro, assim como Honório16.
Em seu matrimônio, Luiz estava com 24 anos de idade, era natural de Uruguaiana/RS, tendo nascido em 19 de agosto de 1896, filho natural de Ignacia
Costa. Sua esposa, Leontina Bandeira, contava com 26 anos e era natural
do município de Cachoeira do Sul/RS, tendo nascido em 14 de abril de 1894,
filha legítima do casal Juvencio Bandeira, já falecido e Maria José Bandeira.
O primeiro relato escrito sobre a existência de O Succo que tivemos
contato foi a obra de Nelly Ribeiro (1992), intitulada Jornais gráficos RS 18271900: o jornal em Santa Maria 1883-1992. Pesquisando no Diário do Interior, a
autora encontra algumas informações importantes sobre O Succo:
Localizamos notícia dele no “Diário do Interior” de 6 de novembro de 1928, assim registrada: A 31 do mês recém findo, entrou para o sétimo ano de publicidade, a revista local
O SUCCO, dirigida pelos Srs. F. de A. Marques e José do
Nascimento Filho (...) O número de aniversário apresenta
magnifica feitura material trazendo vasta reportagem fotográfica, critica e noticiosa. Prosperidades. (Diário do Interior,
06/11/1928 apud RIBEIRO, 1992, p. 116-117).

Com essa informação temos contato com várias questões, por
exemplo: sabemos que O Succo foi criado em 1921 por conta do seu sétimo
aniversário em 1928, os nomes dos seus dirigentes “Srs. F. de A. Marques e
José do Nascimento Filho” são apresentados, conhecemos a forma geral do
seu conteúdo na edição de aniversário e mais alguns detalhes. Outra referência que a autora faz ao O Succo está também no Diário do Interior, de 1934:
13 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Habilitação de casamento de Honório
José do Prado e Rita Correa de Mello. Santa Maria, 09 de maio de 1916.
14 Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria. Fundo Intendência Municipal. Caixa 45,
Tomo 264. Documento encontrado por Ênio Grigio. Uma análise detalhada desta família,
sobretudo dos pais de Honório encontram-se em Franciele Oliveira (2017).
15 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Habilitação de casamento de Luiz
Almeida e Leontina Bandeira. Santa Maria, 30 de junho de 1920.
16 O termo jornaleiro, historicamente, é atribuído aos trabalhadores que trabalhavam
e recebiam por jornada, uma espécie de trabalho por diária, cabendo aqui inúmeras
possibilidades de ofícios e atividades desenvolvidas.
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O número de 184 é de 25 de fevereiro de 1934. Órgão crítico,
humorístico e noticioso. Redatores diversos e gerencia de
José do Nascimento Filho e Antão Rodrigues dos Santos.
Quatro páginas, publicação quinzenal. Romeu Beltrão não
faz referência a este jornal e João Belém cita como de existência efêmera. (RIBEIRO, 1992, p. 117).

Porém, nestes dois trechos e na obra da autora não temos a identificação de que os gestores e diretores do jornal O Succo eram indivíduos
negros, muito menos, que eles faziam parte da Imprensa Negra local.
Informações sobre o Sr. F. de A. Marques foram levantadas por
Franciele Oliveira (2016) em seu estudo sobre o Clube Social Negro União
Familiar. A partir deste trabalho foi possível localizar seus familiares e acessar mais informações sobre este membro da Imprensa Negra local. Trata-se de Francisco Assis Elias Marques, casado com a Sr.ª Cecília Martins,
outra importante liderança das organizações negras de Santa Maria.
Francisco Marques casa-se com Cecília Martins em 192617. Ele era
militar e contava com 25 anos, natural da cidade de Jaguarão/RS, tendo
nascido em 04 de outubro de 1900, filho legítimo do casal Alfredo Elias Marques, falecido quando Francisco era criança e Maria Eugenia Marques. A
noiva Cecília estava com 22 anos na ocasião do casamento. Natural de São
Gabriel nascera em 06 de junho de 1904, filha legítima de Alfredo Martins,
já falecido e Tolentina Martins. Deste casamento, Francisco e Cecília tiveram os filhos Maria Terezinha de Jesus Marques, Adão Marques e Marcos
Aurélio Marques, este último entrevistado por Franciele Oliveira (2016) e
um dos homenageados na Campanha promovida pelo GEPA. É notável perceber que a participação de Francisco Marques em O Succo era anterior a
seu casamento, sendo este gerente do jornal nos anos 1924 e 1925. Chegando ao cargo de diretor do mesmo em 1928, quando já havia se casado com
Cecília Martins, liderança do bloco Rancho Succo, ao qual Oliveira (2016)
sugere conexões fortes com o jornal, a começar pelos nomes homônimos.
Em sua dissertação, Franciele Oliveira (2017) acompanha a trajetória de José Francisco do Nascimento e Innocência Maria Joaquina, pais de
José Francisco do Nascimento Filho, diretor do O Succo, esse último, importante personagem representativo da comunidade negra local, fazendo
parte, também, de diversas organizações negras na cidade.
A estrutura familiar de José Francisco do Nascimento filho, de O Succo, era muito semelhante à de Honório do Prado, de o Rebate. José também
17 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Habilitação de Casamento de Francisco
de Assis Elias Marques e Cecilia Martins. Santa Maria, 01 de setembro de 1926.
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era filho de um pai que fora escravizado, que migrara para Santa Maria e
de uma mãe, nascida do Ventre Livre na cidade. Em Santa Maria, seus pais
estiveram envolvidos em diversas organizações associativas negras, desde
as mais tradicionais como a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. José
Francisco do Nascimento Filho, ao que tudo indica, era o primogênito de
uma família extensa de outros 10 irmãos. José Filho nasceu em 27 de outubro de 1892. Em 1930, aos 38 anos, casou-se com Jenny da Rosa18. Na ocasião
declarou que sabia ler e como profissão constava “comercio”, ainda que as
pesquisas realizadas por Oliveira (2017) demonstrem que ele era carroceiro
como o pai e outros irmãos.
Sua noiva, Jenny da Rosa estava com 25 anos quando casou e sabia
escrever. Natural de Santa Maria, Jenny nasceu em 19 de julho de 1904 e
era órfã, filha do casal Marcos Rosa, falecido em 1926 e Benta Silva Rosa,
falecida, em São Sepé, em 1916. Jenny era neta paterna de Marculino Rosa e
Maria Rosa e neta materna de Eleutério de Tal e Fé da Silva.
Da mesma forma que outras personalidades da Imprensa Negra,
José Filho tinha ampla vida associativa em organizações negras, anterior a
seu casamento, atuando também na Imprensa antes de se casar. José Filho
faleceu após 7 anos de seu casamento, em 28 de julho de 1937, diagnosticado
como vítima de Asthenia Pulmonar19.
O Succo é sistematizado como integrante da Imprensa Negra meridional pelo pesquisador José Antônio dos Santos (2011), obra já abordada.
Porém, na sua pesquisa o autor tem contato com apenas dois exemplares
do jornal, pertencentes ao Museu da Comunicação Social Hipólito José da
Costa. Oliveira (2016) levanta algumas ideias, significados e interpretações
do que era produzido pelo O Succo, em ligação com as análises de Santos
(2011), demonstrando que dos cinco elementos-chave que os jornais da Imprensa Negra apresentavam, O Succo possuía quatro deles20. A autora, por
meio de suas pesquisas sobre o clube União Familiar (1896), chega a um
bloco carnavalesco chamado Rancho Succo. Através do bloco e de Alcione
Flores do Amaral (entrevistada pela autora), Oliveira percebe que o jornal
O Succo tem ligação com o Rancho. Alcione, descendente da Imprensa Negra,
havia herdado dois exemplares do impresso datados de 1932, até então inéditos.
A Campanha de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de Santa
18 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Habilitação de Casamento de José
Francisco do Nascimento Filho e Jenny da Rosa. Santa Maria, 04 de janeiro de 1930.
19 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Livro de Óbitos, n. 31, p. 126. Óbito nº
6091. Documento encontrado por Ênio Grigio. Ver: Oliveira (2017).
20 Ver mais em: Franciele Oliveira (2016).
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Maria já deu frutos e outro exemplar do jornal O Succo já foi localizado, o
periódico data de 25 de fevereiro de 1934. Este último exemplar encontrado
pertence ao acervo particular do Sr. Máucio Rodrigues, doado por familiares do Sr. Justiniano Rodrigues Cruz, outra personalidade importante da
história da imprensa de Santa Maria, sobre o qual, o projeto da Campanha
de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra dedicou maiores esforços, realizando uma entrevista com seus familiares, com a filha Maria José Soares
Cruz, o genro Loreno Cruz e o neto Jorge Cruz. Entrevista esta que já foi
analisada e transcrita pelo GEPA, da qual foi possível constituir genealogias, localizar novos documentos e acessar outras fontes guardadas pela
família21.
Justiniano Rodrigues Cruz era filho de pais escravizados em Santa Maria. Seu pai era Eustáquio Rodrigues Cruz, filho da escravizada Eva.
Tanto ele quanto sua mãe foram escravizados pelo Sr. David José Medeiros.
A mãe de Justiniano, portanto, esposa de Eustáquio era Ignácia Maria Dias,
também escravizada como sua mãe Maria Bibiana, por Justiniano Gonçalves Dias. A carta de alforria do pai de Justiniano, assim como seu casamento e outros batismos foram localizados por nossas pesquisas no GEPA.
Imagem 2 – Foto do Sr. Justiniano Rodrigues Cruz, em nota sobre seu
falecimento, publicada no jornal A Razão, em 03 de janeiro de 1982.

Fonte: Foto do Sr. Justiniano Rodrigues Cruz. Jornal A Razão, 03 de janeiro de 1982.
Acervo do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria (AHMSM). Registro encontrado
por Gabriel Reolon, cedido ao Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição (GEPA).
21
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Conclusões acerca desta fonte oral encontram-se em Alícia Quinhones Medeiros (2021).
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Portanto, ao todo, temos agora cinco exemplares do jornal O Succo
de Santa Maria, conforme mostra o Quadro 1, o que nos permite visualizar,
de forma mais efetiva e consistente, seus conteúdos e entender seus textos,
notícias e crônicas, que eram dirigidos à população negra.
Quadro 1- Datas de publicação e localização dos exemplares
encontrados de O Succo.
Data de publicação

Local

13 de julho de 1924.

Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa.

5 de julho de 1925.

Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa.

15 de março de 1932.

Acervo particular de Alcione Flores do Amaral.

15 de maio de 1932.

Acervo particular de Alcione Flores do Amaral.

25 de fevereiro de 1934.

Acervo particular de Máucio Rodrigues.

Fonte: Quadro elaborado pelos autores.

Considerando o fato de que os jornais negros se autoreferenciavam,
trocando informações e construindo redes de contato, bem como se autoreconhecendo como parte de um mesmo segmento, hoje chamado Imprensa Negra Meridional, identificando-se, não raras vezes, enquanto “colegas”
e “co-irmãos”22, chegamos ao O Vaqueano, apresentado pelas páginas de O
Succo, em 15 de maio de 1932, sob o epíteto “coleguinha”. Nas palavras do
jornal, assinado na época pelo redator Bento Fonseca e pelo gerente José
Francisco do Nascimento Filho:
IMPRENSA
Constanos que, reaparecerá dentro em breve o nosso brilhante coleguinha “O Vaqueano” dirigido pelo nosso intelectual colega Snr. Olegario Cruz e um pugilio de beletristas, que vão ingressar na imprensa23.

A forma elogiosa com que O Succo trata O Vaqueano e seus realizadores é evidente. O que vai ao encontro das noções sobre positivação da imagem das comunidades negras. Assim, O Vaqueano é apresentado enquanto
22 José Santos (2011) fala das redes de autoreconhecimento, na qual jornais negros
se entendiam como “co-irmãos” e “colegas”, trocando-se exemplares e informações e
estabelecendo correspondentes. Ver também Fernanda Oliveira da Silva (2017), sobre os
clubes sociais negros do Rio Grande do Sul e Uruguai.
23 O Succo. 15 de maio de 1932. Anno XI, nº 178. Acervo particular de Alcione Flores do Amaral.
Fotos digitalizadas do jornal foram compartilhadas por Giane Vargas Escobar em 24/01/2014.
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“brilhante” e seu diretor, o Sr. Olegario Cruz, qualificado como “intelectual
colega”. Seus demais criadores são descritos, também, como “beletristas”,
ou seja, aqueles que amam ou cultivam a literatura e as belas letras, termo
também utilizado para designar criadores de obras literárias. Apesar de
não sabermos precisar sua data de criação, o texto indica que O Vaqueano
teve existência anterior ao ano de 1932, reaparecendo (conforme falam) naquele ano.
União foi um dos nossos mais ilustre coleguinha que, em
nossos dez anos de trabalho em prol do nosso engrandecimento social, demonstrou, não só por ser o porta-voz de
uma umanitária agremiação, como também pela intelectualidade de seus dirigentes, bem compreender e interpretar
a sua missão social. Admiramos os homens e as cousas pelos
seus actos e a sua nobreza24.

Assim como o jornal Vaqueno, o União foi localizado através de uma
menção no Succo, em 1932, como mostra o trecho acima, se referindo ao jornal como “coleguinha”, que possui dirigentes atentos a sua “missão social”.
Sobre o jornal União, não conseguimos localizar sua sede de funcionamento, porém, através dos exemplares de O Succo sabemos que este
era porta-voz da Sociedade União Beneficente (também conhecida como
União Social), e que funcionava na Rua Tuiuti.
O Tigre, assim como A Voz do 13 tratam-se de periódicos vinculados
ao Clube Social Negro Treze de Maio, abordados, principalmente, por Giane Vargas Escobar (2017), que teve acesso às fontes primárias. Deste modo,
sobre o jornal O Tigre sabemos algumas informações encontradas por Giane Vargas Escobar, que, em sua tese de doutorado, localizou menções ao
jornal, em páginas de outro jornal negro, intitulado A Voz do 13. Segundo
Escobar (2017, p. 222-223), O Tigre havia mudado de nome e tornado-se A
Voz do 13. A autora explica que o periódico mudou de nome, devido ao sentido pejorativo que o nome antigo carregava e que, de acordo com o diretor
da época, o Sr. Reci Mauro Alves Tolentino, mudou de título para ficar com
“ar mais social”.
A Voz do 13 foi fundado na década de 1960. Segundo Giane Escobar
(2017), nos anos de auge do Clube Treze de Maio. Segundo a autora (ESCOBAR, 2017, p. 222), de acordo com a edição de maio-junho de 1966, o diretor
do jornal A Voz do 13 era Reci Mauro Alves Tolentino e o jornal foi um ór24 O Succo. 15 de maio de 1932. Anno XI, nº 178. Acervo particular de Alcione Flores do
Amaral. Fotos repassadas por Giane Vargas Escobar em 24/01/2014.
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gão representativo e de divulgação da Sociedade Cultural Ferroviária 13 de
Maio, composto e impresso nas oficinas gráficas da Editora Pallotti. Como
mostra a autora, a partir da edição de maio-junho de 1966, em relação ao
conteúdo do periódico, “(...) tinha como escopo (...) publicitar fatos sociais
e culturais, romance, esporte e um mundo de bela leitura para a sociedade
e o lar”. (ESCOBAR, 2017, p. 224).
Além disso, Escobar (2017) coloca que o jornal tinha edições mensais de 800 exemplares e contava com o apoio publicitário de algumas lojas
existentes na cidade, no período em questão. A autora aponta uma rede de
sociabilidade entre os clubes sociais negros do estado, uma rede de entidades que partilhavam os mesmos sentimentos. Neste caso, o jornal anunciava: “A Voz do Treze está à disposição das sociedades co-irmãs para publicar
seus acontecimentos. Basta que nos remeta”. (ESCOBAR, 2017, p. 223).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo procurou evocar questões sobre a Imprensa Negra a nível nacional e, sobretudo, a chamada Imprensa Negra Meridional,
chegando à constituição de uma Campanha para preservação dos jornais negros da cidade de Santa Maria, local onde se concentram os estudos do Grupo de Estudos sobre pós-Abolição da Universidade Federal de Santa Maria
(GEPA). Através da bibliografia levantada e das reflexões propostas pelas
pesquisas em história social da escravidão e liberdade no Brasil foi possível
deslocar o nosso olhar para as realidades das comunidades negras locais,
procurando acessar seus escritos e conhecer os nomes e sobrenomes e os
rostos daqueles que materializaram, através das palavras, a luta pela igualdade e travaram a dificultosa batalha contra o racismo e a discriminação
racial, vivenciadas cotidianamente. Este trabalho tem permitido reconhecer também seus ancestrais e descendentes, pessoas que têm sido as guardiãs das fontes primárias destes protagonismos negros, sistematicamente
invisibilizados.
Do pouco que se sabia sobre a Imprensa Negra de Santa Maria e
seus sujeitos, considerando ainda que seus jornais encontravam-se dispersos e abordados separadamente pelos pesquisadores, a Campanha de Preservação dos Jornais da Imprensa Negra de Santa Maria tem se mostrado um interessante canal aglutinador destes periódicos. Neste artigo, concretizamos
uma espécie de mapeamento dos jornais da Imprensa Negra do Rio Grande
do Sul, contabilizando 48 jornais, concentrados em 12 cidades do estado,
das quais Santa Maria aparece como palco de 6 destes, por nós detalhados.
Compreender a existência e a realização desta imprensa é ouvir vozes negras esquecidas e, muitas vezes, subestimadas. É colaborar para a ruptura
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de estereótipos sobre estas comunidades, que também tinham suas epistemologias, conhecimentos, intelectualidades e se colocavam a serviço dos
seus iguais, na defesa de suas liberdades, cidadania e no combate a desigualdade racial.
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O ASTRO SURGE COMO SIMPLES ÓRGÃO DO
ELEMENTO DE CÔR DESTA CIDADE...
A IMPRENSA NEGRA EM CACHOEIRA DO SUL
E RIO PARDO/RS (1927-1928)
THE ASTRO APPEARS AS A SIMPLE ORGAN OF
THE ELEMENT OF COLOR OF THIS CITY...
THE BLACK PRESS IN CACHOEIRA DO SUL
AND RIO PARDO/RS (1927-1928)
Aline Sônego1
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar considerações sobre o jornal O
Astro, buscando evidenciar a sua materialidade, produção e circulação entre a comunidade negra de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, municípios da região central
do estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o periódico é analisado de modo a
evidenciar as aproximações e diferenciações com as características estruturais dos
demais impressos daquele período, auxiliando na compreensão d’ O Astro como
um representante da Imprensa Negra regional. A seguir, são identificadas, através
dos temas abordados, quais eram as preocupações dos fundadores, José de Farias
e Manoel Etelcides da Silva, e da comunidade leitora da referida publicação, além
disso, de que forma estas estavam alinhadas às lutas pela cidadania e contra o preconceito racial nas primeiras décadas do pós-abolição.
Palavras-chave: O Astro. Imprensa Negra. Pós-abolição.
ABSTRACT
This article aims to present considerations about the newspaper O Astro, seeking to highlight
its materiality, production, and circulation among the black community of Cachoeira do Sul
and Rio Pardo, municipalities in the central region of the state of Rio Grande do Sul. Initially, the periodical is analyzed to highlight the similarities and differences with the structural characteristics of the other publications from that period, helping to understand O Astro
as a representative of the regional Black Press. Next, through the topics covered, the concerns
of the founders, José de Farias and Manoel Etelcides da Silva, and the reader community of
the beforementioned publication, are identified, in addition, how they were aligned with the
struggles for citizenship and against racial prejudice in the first decades of post-abolition.
Keywords: The Astro. Black Press. Post-abolition.
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal de
Santa Maria (2018). Graduação em História - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de
Santa Maria (2002), Especialização em História do Brasil pela Universidade Federal de Santa
Maria (2005) e Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade de
Passo Fundo (2011). Servidora Pública, cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, lotada no
Centro de Artes e Letras, Universidade Federal de Santa Maria. Áreas de pesquisa: Escravidão
e Liberdade no Século XIX e Pós-abolição.
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INTRODUÇÃO
Ao final do ano letivo de 1974, o aluno Luiz Carlos Silva Borba, da
turma 4B, entregou à Biblioteca “Monteiro Lobato” da Escola Rio Jacuí, localizada na cidade de Cachoeira do Sul, um conjunto de edições do jornal O
Astro. Tratava-se de uma coleção, composta por 21 edições do referido jornal, que teve no total 24 números publicados2. As referidas tiragens foram
reunidas artesanalmente e, em algum momento, foram remetidas ao acervo do Museu Municipal de Cachoeira do Sul (MMCS), estando disponíveis
desde então para consulta3.
Não se sabe maiores informações sobre o doador de tão importante
material. A ideia mais plausível é que tenha pertencido aos seus familiares, que durante muitos anos, guardaram esses impressos e após 46 anos
da última publicação tenham-no considerado importante e merecedor da
guarda em um local que lhes cabia pela notoriedade e acessibilidade, fornecendo assim, uma valiosa fonte da história negra de Cachoeira do Sul.
Neste sentido, destaca-se a importância da preservação dos patrimônios
documentais na constituição das identidades e memórias negras. Essa
questão é muito bem salientada em obras que tematizam o pós-abolição
no Rio Grande do Sul, como, o artigo de Juliana Ribeiro Vargas e Maria
Angélica Zubaran (2016a), quando as autoras referem à coletânea do jornal
O Exemplo, de Porto Alegre. Franciele Rocha de Oliveira, Taiane Anhanha
Lima e Guilherme Pedroso (2019) complementam a questão quando mencionam o papel de guardiões das memórias ao qual muitas famílias negras
dedicaram-se ao preservar os exemplares dos jornais da Imprensa Negra
em Santa Maria. Rodrigo Weimer (2013) em sua tese de doutorado, apesar
de não tratar especificamente sobre periódicos negros, analisou sobre os
sentidos atribuídos pelas pessoas da comunidade negra de Morro Alto em
relação à guarda de uma heterogeneidade de documentos familiares, documentos que atravessaram gerações e que, para além do aspecto utilitário,
eram “produtores de presença” dos seus ancestrais.
O primeiro trabalho acadêmico que citou O Astro foi a dissertação de
mestrado de Mirela Vieira da Cunha Carvalho que pesquisou sobre a produção periódica de Cachoeira do Sul entre 1879 a 1930, classificando-o como
um jornal de caráter crítico-humorístico e literário (1999, p. 61). Porém, foi
na tese de José Antonio dos Santos (2011), sobre os jornais negros produzidos no estado, que O Astro recebeu sua primeira análise historiográfica,
2 Os números 2, 3 e 22 estão faltando neste acervo.
3 As informações estão descritas de forma manuscrita na capa da coleção que reúne os
jornais. O acervo digitalizado também se encontra disponível para visualização no site <http://
afro.culturadigital.br/colecao/imprensa-negra-no-rio-grande-do-sul/>.
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incluindo a publicação no rol da Imprensa Negra sul-rio-grandense produzida entre 1892 e 1930. O historiador observou cinco características comuns
entre as publicações desta Imprensa Negra regional:
[P]rimeiro, os periódicos eram fundados, escritos e mantidos por pessoas que se auto-identificavam como negras
ou que se colocavam como muito próximas deste meio;
segundo, tinham como leitores e alvos prioritários das publicações, embora muitas vezes não fossem os únicos, a
população negra; terceiro, os jornais divulgavam assuntos
de interesses dos negros e eram reconhecidos pelos leitores como defensores das suas questões; quarto, alguns redatores dos jornais mantinham contatos próximos entre
si, trocavam exemplares e autorreferenciavam-se como
“co-irmãos” que “colima[vam] o mesmo ideal pelo qual
nos batemos”; quinto, todos esses aspectos eram, de forma
recorrente, divulgados pelos jornais de maior circulação
(SANTOS, 2011, p. 108).

Os dois jovens negros José de Farias e Manoel Etelcides da Silva,
para formalizar sua empreitada jornalística com O Astro, fundaram a Empresa Farias & Silva. A redação localizava-se na Rua Saldanha Marinho, número 67, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. A impressão, por sua vez,
ocorria na Oficina Tipográfica de João Möller, na Rua Sete de Setembro,
n. 151 A, daquela cidade. José de Farias era funcionário do Banco do Brasil
e Manoel Etelcides era funcionário dos Correios e Telégrafos e, juntos, registraram na referida publicação, preciosas informações sobre as vivências
e sociabilidades das comunidades negras de Cachoeira do Sul e Rio Pardo
nas primeiras décadas do século XX.

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MATERIALIDADE, PRODUÇÃO,
CIRCULAÇÃO E LINGUAGEM D’O ASTRO
Denominado O Astro, a publicação de José e Manoel tinha, logo abaixo do título, a caracterização como órgão crítico, literário e noticioso, que
os fundadores, não satisfeitos com tal designação, complementaram com o
diferencial: “simples órgão do elemento de cor desta cidade”. A alcunha de
“simples”, utilizada pelos idealizadores pode ter sinalizado o desejo de realizar um empreendimento com recursos materiais mais modestos, porém,
como se constatará no decorrer desta pesquisa, constituiu-se de um trabalho cuidadosamente elaborado. De dimensões de 21 centímetros de largura
por 28,8 centímetros de altura, as edições, na maioria das vezes, contavam
com quatro páginas, sendo que, nos números 6 e 12, foram impressas folhas
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suplementares para abarcar o conteúdo daquelas edições. Os jornais críticos, humorísticos e noticiosos eram comuns no período analisado e constituíam um largo espectro de finalidades e públicos4. A historiadora Heloísa
Cruz, ao pesquisar as relações entre a imprensa e a cidade, faz questão de
lembrar que:
[P]equenos grupos, formados por 2 ou 3 pessoas, com “seus
escritórios e redações” adaptados em suas próprias casas,
bares, escolas, sindicatos e associações diversas, tornam-se
responsáveis pela edição de inúmeros periódicos que constituíram porção significativa do que seria a imprensa periódica e a leitura corrente no período (CRUZ, 2013, p. 60).

Ao analisar uma mídia impressa, para além do conteúdo, faz-se necessário compreender as escolhas e cuidados que os idealizadores tiveram
ao eleger também seu aspecto visual e gráfico. A concepção do nome, do cabeçalho, da disposição do texto e das figuras ou ilustrações também estão
carregadas de sentidos. Concorda-se com José Roberto Gonçalves quando o
autor assinala que a “leitura de um jornal não se resume à decodificação das
palavras ali impressas, passa também pela forma como as informações estão
dispostas e previamente selecionadas para ali figurarem” (2012, p. 53).
De publicação quinzenal, na margem esquerda, constava o valor da
assinatura do jornal, sendo 8$000 anual e 5$000 semestral. José Antonio dos
Santos comparou o valor d’O Astro com outros jornais da Imprensa Negra
sulina e verificou que os 12 exemplares, divididos pelo valor do semestre, tinham custo bem baixo se comparado com O Succo, que foi vendido dois anos
antes por 1$000,00 ao mês, em Santa Maria, no qual o assinante receberia
dois exemplares que dariam o valor de 500 réis cada um. Já o semanário O
Exemplo, de Porto Alegre, saía a 10$000 por ano, 5$000 por semestre, 3$000
por trimestre e 200 centavos de réis o avulso (SANTOS, 2011, p. 126). No caso
da Imprensa Negra paulista, o jornal semanal O Getulino, que circulou em
Campinas entre 1923 a 1925, tinha reajustado o valor das últimas edições em
7$000 semestral e 12$000 anual (GONÇALVES, 2012, p. 140). O jornal O Commercio, de ampla circulação em Cachoeira do Sul e possuía edição semanal e
anunciava o valor da assinatura anual por 10$000 nos anos de 1927 e 19285.
4 Em Cachoeira, entre 1900 a 1930, foram identificadas várias publicações do gênero como
Oku, O Filhote, Avenida, A Caridade, Mignon, O Sportman, O Malho, O Caçula, O Arauto, O Sorriso
e A Cavação. Exemplares dos jornais citados encontram-se no Museu Municipal de Cachoeira
do Sul.
5 O Commercio. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. 1927-1928. Arquivo Histórico Municipal
de Cachoeira do Sul (AHMCS).
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É uma tarefa desafiadora compreender o impacto do valor da
assinatura do jornal na renda anual ou semestral das famílias assinantes,
especialmente considerando uma comunidade leitora que devia ter uma
diversidade de rendas e ocupações6. Porém, pode-se fazer uma aproximação desse valor com o custo dos produtos alimentícios básicos daqueles anos:
o quilo de café custava em torno de 4$500, 15 quilos de charque custavam
30$000 e uma dúzia de ovos custava aproximadamente 2$0007. O valor de
uma assinatura anual ou semestral equivalia aproximadamente ao valor de
um livro, tornando-a, portanto, bem mais acessível à população8.
Ainda assim, a questão financeira para o pagamento das assinaturas foi motivo de algumas ironias e sátiras n’O Astro. Apesar da atmosfera de
prosperidade que a década de 1920 representou para Cachoeira do Sul, devido
às riquezas advindas da rizicultura (SELBACH, 2007), é importante destacar
que a população estava imersa em contexto de profunda desigualdade econômica, em que em especial as relações trabalhistas eram marcadas pela
exploração e a falta de garantias às camadas populares. Essa insegurança
possivelmente refletia-se em assumir um compromisso financeiro com a assinatura de um periódico, conforme se pode apreender em algumas passagens repletas de ironias:
Dizem que ... (...) o sr. H S. ficou tomado de um impressionante abatimento por ocasião do pagamento ao “O Astro”.
Carta. Ilustre redactor d’O Astro. Esta serve para pedir-lhe
um favor: mandar pelo portador Rs. 5$000, que são para jogar no bicho (...) Para a semana se Deus quizer, lhe devolverei essa importancia, pois, não sei se já lhe disse, agora
estou trabalhando (...) Jagunço.
Tendo uma gentil senhorinha procurando um jovem (G.S.)
para cobrar-lhe umas mensalidades de uma sociedade na
importancia total de 5$000, este metendo as mãos nos bolsos (vasios!), pergunta sem demora: - Troca 50?! 9
6 A continuidade da pesquisa sobre a comunidade leitora e receptora d’O Astro, através
da consulta aos registros civis das pessoas nomeadas enquanto assinantes do jornal O
Astro, foram identificados entre as ocupações e profissões citadas, o importante número de
empregados públicos, assim como de jornaleiros.
7 Pauta de produtos taxados Intendência Municipal no mês de abril de 1927 (O Commercio,
06 de abril de 1927. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno XXVIII, nº 1427, p. 5. AHMCS).
8 O livro de Um pobre homem de Dyonélio Machado estava a venda na Typografia d’O
Commercio por 5$000 e Amor de Perdição, de Camillo Castello Branco por 2$000 (O Commercio,
21 de março de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno XXIX, nº 1477, p. 8. AHMCS).
9 Passagens retiradas do jornal, respectivamente, nas edições: O Astro, 17 de julho de 1927.
Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 5, p. 3. MMCS. O Astro, 31 de julho de 1927.
Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 6, p. 5. MMCS. O Astro, 28 de agosto de 1927.
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Apesar do tom jocoso relacionado à cobrança das mensalidades, n’O
Astro, a leitura atenta não indica que essa questão teria inviabilizado a continuação da publicação, sendo que, em muitas passagens, o sucesso do jornal
junto ao público é enaltecido10. Há uma discussão historiográfica que permeia a questão ao considerar que uma elite negra teria acesso a esses jornais,
em contraposição à existência de uma maioria entre a população negra, que
não tinha acesso e, portanto, não estava contemplada no projeto da Imprensa Negra. Esse ponto já foi debatido por Clóvis Moura, que relativizou a referida questão proposta por Roger Bastide (1979) de uma elite negra que estaria
à frente dos jornais, dado que muitos periódicos negros tiveram dificuldades
para sustentarem-se por muito tempo, devido à falta de estrutura econômica, demonstrando, assim, uma abrangência bem maior que dos círculos negros mais bem posicionados financeiramente (MOURA, 1988, p. 2014-2015).
Neste sentido, para além de pensar em contextos extremos apontados por Roger Bastide e por Clóvis Moura, parece mais plausível a ideia
de uma elite negra, não necessariamente somente em termos econômicos,
mas em termos de intelectuais de instrução e capital cultural (MARQUES,
2008; PERUSSATTO, 2018). Mesmo para aqueles que as condições materiais
permitissem uma ascensão social, muitos redatores e receptores destes jornais eram oriundos de famílias pobres e traziam, em seus apontamentos,
as preocupações com as situações vividas pelas pessoas negras com parcas
condições financeiras. Além disso, a questão da luta contra preconceitos de
cor e a busca por condições plenas de cidadania eram o grande viés aglutinador da Imprensa Negra que se mostrou diversa em seus posicionamentos
e orientações ideológicas, assim como nas próprias diferenças nas vivências
dos redatores e colaboradores de um mesmo periódico (ROSA, 2019, p. 207261). Pesquisas sobre o público leitor/receptor dos periódicos da Imprensa
Negra podem apontar caminhos de análise que desvendariam um contexto
bem mais complexo e diverso que a interpretação somente a partir das trajetórias pessoais dos seus idealizadores/fundadores, no sentido de compreender o seu alcance e significação entre a comunidade negra11.
Para compreender a diversidade de aspectos que lastreiam a produção de um periódico, torna-se importante também perceber sobre as escoCachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 8, p.4. MMCS.
10 No editorial da edição do dia 30 de outubro de 1927, com o título Enthusiasmados, os
redatores demonstram terem ficado diante da “delirante acceitação, o nosso orgam que
graças ao nosso elemento, quer Cachoeirense, quer Rio Pardense, vem se mantendo no devido
perfil” (O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.
1. MMCS).
11 A presente pesquisa que orienta este trabalho continua nesta direção, porém devido aos
limites deste artigo não se aprofundará aqui esta discussão.
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lhas na sua apresentação de forma e de conteúdo. A primeira apresentação
encontra-se no título e sua escolha está pautada na intenção de ser representativo da mensagem pretendida pelos idealizadores jornal. O título constitui,
portanto, uma palavra-chave que, a partir dele, tem-se uma ideia resumida
do seu conteúdo, dessa forma, não é uma escolha aleatória. As historiadoras
Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto alertam que
“títulos e subtítulos funcionam como “manchetes”, primeiros enunciados
por meio dos quais uma publicação procura anunciar a natureza de sua
intervenção e suas pretensões editoriais” (2007, p. 261). Ao eleger “O Astro”
como denominação do jornal, os idealizadores estavam passando a ideia de
iluminação. Apesar de não estar explícita a intenção da escolha do título,
a forma como os idealizadores dão o tom aos textos e a escolha dos temas
vem ao encontro da ideia de “lançar luzes” sobre temas caros à comunidade
negra leitora. As luzes são para iluminar os feitos dessa comunidade, tanto
as suas convivências sociais ali descritas como para questões que os idealizadores consideravam fundamentais, como a autovalorização positiva dos
negros, denúncias de preconceito e discriminação racial e destaques sobre
a importância da educação. Os jornais da Imprensa Negra costumavam eleger títulos que transmitiam ideias similares, conforme José Antônio Santos
observou na denominação dos jornais O Exemplo, A Alvorada, A Liberdade, A
Hora, A Revolta e A Navalha, títulos que tinham uma “conotação messiânica de
transformação da realidade” (SANTOS, 2011, p. 113).
A distribuição gráfica do jornal geralmente compunha-se na primeira página do cabeçalho com o título em fonte maior e em negrito. Abaixo
seguia o subtítulo e propriedade do jornal, o ano de edição, a cidade, a data
e número da publicação. À esquerda, informam-se os valores das modalidades de assinaturas (anual e mensal) e, à direita, o endereço da redação do
jornal. O Astro não tem informação sobre a tiragem de impressão do jornal
e a oficina tipográfica onde foi impresso aparece em algumas edições no
decorrer das páginas do jornal em uma pequena nota.
Após o cabeçalho, na primeira página, consta um texto mais autoral, isto é, um escrito construído pelos fundadores do jornal, muito similar a
um texto de cunho jornalístico conhecido como editorial. Nesses editoriais,
os autores traziam e refletiam sobre as questões mais caras à comunidade
negra, como posicionamentos sobre efemérides, situações de preconceito,
discriminação e injustiças sociais. O texto é dividido em duas colunas, cuja
disposição segue nas páginas seguintes. Ao centro do texto da primeira página, consta, em todas as edições, um retângulo com bordas em destaque que
se destina a um extrato de um texto poético, geralmente de autores conhecidos pelo público.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 73-100, julho de 2022.
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Na página seguinte, a divisão em colunas segue, porém é repartida
em blocos menores para separar o conteúdo de um texto para outro. Sem
uma formatação rígida para todas as edições, eram publicados textos humorísticos e satíricos assinados por pseudônimos, intercalados com as notas sociais que tratavam sobre festejos de clubes sociais, aniversários, casamentos, falecimentos, viagens, entre outros. Em todas as edições, há uma
parte do jornal dedicada exclusivamente ao correspondente de Rio Pardo,
que traz informações sobre os assinantes e a comunidade daquela cidade.
Poucos anúncios publicitários estão presentes no jornal e os que possuem
estão ligados a assinantes que possuem estabelecimentos comerciais.
Apesar de uma composição gráfica similar em todas as edições, não
existia uma formatação rígida para a localização dos textos. Essa condição reflete a necessidade de adequar, da melhor forma, o conteúdo escrito
ao espaço das páginas do jornal. Eduardo Freire expressa que “os recursos
visuais no início do período tipográfico eram poucos, e restringiam-se a filetes, variações na tipografia (fontes), algumas ilustrações e, posteriormente, fotografias de baixa qualidade”, sendo que o jornalista ou produtor do
conteúdo pouco interferia no processo de diagramação, cabendo ao serviço
gráfico do tipógrafo (FREIRE, 2009, p. 297).
Figuras e ilustrações também são elementos escassos n’O Astro,
aparecendo apenas nas duas últimas edições, esboçando o retrato de dois
homenageados pelo jornal. O primeiro deles é o retrato de Aniceto Elias
Fontana, que ilustra a primeira página e faz parte de uma homenagem pela
passagem do seu aniversário. A segunda homenagem diz respeito a José do
Patrocínio, cuja imagem está centralizada no último editorial d’O Astro, que
também é dedicado a data de 13 de maio. Elementos iconográficos buscam
“traduzir a posição editorial em outra linguagem”, o que dá novos sentidos
e interpretações aquele texto (CRUZ, PEIXOTO, 2007, p. 262).
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Imagem 1 – Aniceto E. Fontana

Fonte: O Astro, 29 de abril de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.
Anno II, nº 23, p. 1. MMCS.

Aniceto Elias Fontana foi correspondente em Rio Pardo do jornal
O Astro e atuou como secretário e presidente do Bloco dos Apaches naquela
cidade. No editorial, os redatores do jornal, além de parabenizar pela passagem do seu aniversário, descrevem os festejos e as homenagens que lhe
foram proferidas, especialmente em relação ao seu papel de incentivador e
divulgador do jornal junto à comunidade rio-pardense, sendo ele um “febril
cooperador da raça etíope, de que é um destacado elemento” 12.

12 O Astro, 29 de abril de. 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Anno II, nº 23, p. 1.
MMCS.
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Imagem 2 – José do Patrocínio

Fonte: O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.
Anno II, nº 24, p. 1. MMCS.

José Carlos do Patrocínio (1853-1905) foi figura destacada nos escritos da Imprensa Negra das primeiras décadas do século XX. N’O Astro, recebeu especial menção em diversas passagens, assim como ocorria em outros
jornais idealizados para a comunidade negra. Filho do vigário João Carlos
Monteiro e da jovem escravizada Justina Maria do Espírito Santo, formou-se farmacêutico, mas foi na atividade jornalística que teve grande destaque, nela utilizou seus escritos em prol das campanhas abolicionista e republicana. A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto recupera passagens
da biografia de José do Patrocínio que bem destacam os impedimentos e
dificuldades enfrentadas por um jovem “de cor” naquele contexto, onde o
seu acesso à educação e ao trabalho, e até mesmo seu enlace matrimonial,
foram permeados pelo julgamento da sua condição racial (2014, p. 85-114).
Assim, as ideias de Patrocínio reverberavam na comunidade negra leitora
d’ O Astro, a partir da escolha e interpretação dos fundadores do jornal, que
julgavam merecedoras de atenção e que iam ao encontro dos propósitos
da publicação: trazer uma positivação na imagem da população negra, especialmente dos intelectuais negros. Neste aspecto, percebe-se que José e
Manoel Etelcides confiavam na importância das Letras e da Imprensa, que
outrora servira para impulsionar o movimento abolicionista, agora poderia
estar a serviço da construção de uma legítima cidadania da população ne82
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gra. Já na primeira edição d’O Astro, o nome de José do Patrocínio é citado,
pela ocasião da reflexão sobre o 13 de maio e que foi publicada na primeira
página do periódico:
Na tribuna e na imprensa, homens de elevada envergadura moral batiam-se para que se elevasse o paiz ao nível das
nações cultas, abolindo a instituição infame. Sobre todos se
destacava a figura de magnífica de José do Patrocínio, o negro extraordinário, alma luminosa de paladino, pagnando
pelas colunnas de seu jornal a liberdade de sua raça13.

Na última edição d’ O Astro, cuja temática voltava-se novamente
para o 13 de maio, a figura de José do Patrocínio é enaltecida como um dos
principais responsáveis pela abolição da escravidão, com a publicação da
imagem referida anteriormente e a seguinte passagem que se destaca:
Os campeões do abolicionismo estavam impacientes. Fez-se na imprensa, na poesia, na tribuna, enfim, uma larga e
intensa campanha abolicionista, destacando-se entre Joaquim Nabuco, Luiz Gama, Castro Alves, o poeta dos escravos, José do Patrocínio, o negro excelso que fez a mais activa propaganda que até então se pode imaginar14.

A figura da Princesa Isabel também foi lembrada nos textos que O
Astro rememorou a data da Abolição. No entanto, ela aparece após toda a
descrição da luta de José do Patrocínio que, junto “a vontade quase unanime do povo, que expontaneamente organizava sociedades abolicionistas”
conseguiram a aprovação das leis emancipacionistas de 1871 e 1885. Para os
redatores d’O Astro, a “princesa D. Izabel, que era mulher antes de ser princesa, collocou acima dos interesses do throno os sensíveis mandamentos
do coração – e assinou a lei que redimiu a raça” 15. Aqui fica bem destacado o
papel de coadjuvante da Princesa Isabel, que muito mais pelos seus “instintos femininos”, isto é, valores considerados intrínsecos a natureza da mulher, culminou na assinatura de uma situação já instaurada por uma ampla
luta abolicionista, cujos protagonistas negros recebiam maior primazia
aos olhos da comunidade negra, sendo José do Patrocínio o mais destacado personagem. Através dos seus discursos nas tribunas, nas praças e nos
13 O Astro, 13 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 1, p. 1. MMCS
(grifo da autora).
14 O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 24, p. 1.
MMCS (grifo da autora).
15 O Astro, 13 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 1, p. 1. MMCS.
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jornais visavam congregar os variados grupos sociais que se uniam na luta
abolicionista, mas especialmente julgava imprescindível a participação de
escravizados, libertandos e libertos neste processo (ALBUQUERQUE, 2018,
p. 331). O traço ilustrado e ao mesmo tempo popular de Patrocínio fez dele
a grande inspiração da Imprensa Negra, como se viu n’O Astro e em outros
periódicos negros16.
O Astro circulava quinzenalmente e a maioria das edições era publicada aos domingos, o que leva a crer que essa ocasião era a mais propícia
para adequar a jornada de trabalho semanal de José e Manoel Etelcides ao
trabalho extra de elaborar, confeccionar e distribuir o jornal. As poucas edições publicadas em outros dias da semana visavam destacar algum evento
ou efeméride que ocorria naquele mês, como a Proclamação da República,
cujo 15 de novembro de 1927 era em uma terça-feira e mereceu uma atenção
reflexiva dos idealizadores do jornal.
Não se tem informações sobre a tiragem de publicação d’ O Astro,
que possibilitaria ter uma noção aproximada da abrangência de assinantes do jornal. Porém, o jornal publicou, em algumas edições, os nomes dos
novos assinantes d’ O Astro, o que permite, de certa forma, ter-se uma compreensão inicial em termos quantitativos desse público. Além da alcunha
de identificação assinante, era utilizado também o termo favorecedor, o que
permitiu que se identificassem aproximadamente 88 assinantes/favorecedores, residentes principalmente nos municípios de Cachoeira do Sul e
Rio Pardo17. No entanto, as pesquisadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do
Rosário da Cunha Peixoto indicam que, termos quantitativos, em relação
à tiragem de jornais, elas podem escamotear um processo mais complexo:
“uma tiragem menor não identiﬁca imediatamente uma publicação com
fragilidade comercial, podendo ser indício de sua especialização ou de sua
atuação num âmbito social mais delimitado e restrito” (2007, p. 263). Nessa
perspectiva, é preciso atentar-se para todo um público leitor e receptor que
tem acesso ao conteúdo do jornal e não está necessariamente comprando
aquela publicação, o que leva a destacar uma maior abrangência desse público leitor/receptor.
Além de Cachoeira do Sul, o jornal teve importante circulação no
município vizinho de Rio Pardo. Possivelmente. isso se deve ao vínculo fa16
Em artigos dos redatores do jornal O Exemplo, José do Patrocínio foi lembrado
como “príncipe do jornalismo brasileiro” e “pena mais cintilante da imprensa brasileira”
(PERUSSATO, 2018, p. 71).
17 Para este levantamento, procedeu-se a uma relação nominal das pessoas citadas no
jornal, juntamente com informações adicionais que auxiliaram a identificação no contexto de
inserção na publicação como redatores, colaboradores, assinantes ou apenas citados.
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miliar e comunitário de Manoel Etelcides, um dos fundadores do jornal.
Apesar de exercer sua profissão em Cachoeira do Sul, ele era natural de Rio
Pardo, onde também residiam seus pais e irmãos, o que pode ter facilitado
a difusão do jornal para além dos vínculos familiares.
A circulação para outras cidades dos periódicos impressos nas primeiras décadas do século XX, contou com uma malha ferroviária em expansão, que transportava variados impressos das cidades maiores para as
menores. A Tipografia do jornal O Commercio, por exemplo, disponibilizava
para venda revistas ilustradas como as cariocas Fon-Fon e Careta, entre outras18. Neste sentido, é importante considerar as redes de difusão de periódicos que se expandiam e permitiam o acesso a revistas publicadas na capital federal até uma cidade do interior do Rio Grande do Sul19. Para os jornais
locais, os meios mais efetivos de circulação contavam com a existência de
um correspondente, isto é, uma pessoa encarregada de angariar novos
assinantes, recolher os valores das assinaturas, entregar as publicações e,
principalmente, coletar informações para compor as notas sociais daquela
comunidade assinante. No caso d’O Astro, essa função era desempenhada
por Aniceto Fontana em Rio Pardo. Não se tem informações precisas sobre
a existência de assinantes em outras cidades do Rio Grande do Sul, mas,
pelas notas sociais, nas quais são citados nomes de pessoas residentes em
outras cidades, especialmente Porto Alegre, presume-se que receberam
exemplares do jornal ou acessaram-no de alguma outra forma.
Ao que consta, O Astro era distribuído comercialmente em particular por meio de assinaturas, já que não consta a informação de valores para
a opção de venda avulsa do periódico. Esse fato, de certa forma, garantia
que não houvesse o desperdício de recursos na publicação de impressos em
quantidade maior que o que fosse absorvido para a comunidade, garantindo uma segurança financeira maior aos proprietários. Tudo indica que os
custos da assinatura do jornal eram revertidos para a confecção do próprio
jornal, não possuindo, portanto, fins lucrativos. Isso se percebe também
pela pouquíssima quantidade de anúncios comerciais ou publicitários, o
que se observa que era bastante comum em periódicos de cunho comercial,
como no caso d’ O Commercio.
Ainda sobre a circulação do jornal, é importante destacar que era
procedimento comum entre os órgãos da imprensa em geral o envio e o
recebimento de jornais. O Commercio destacou, em 18 de maio de 1927, o
18 O Commercio, 21 de março de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXIX, nº
1477, p. 8. AHMCS.
19 Sobre a difusão de materiais impressos pelo interior do Brasil, no caso do estudo no
interior do Ceará, ver BARBOSA; LIMA, 2008.
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surgimento d’O Astro:
É este o nome do novo jornal quinzenal de pequeno formato
que no dia 13 do corrente, apareceu nesta cidade, sendo
crítico, humorístico e literário, de propriedade da empresa
Farias & Silva. É defensor dos interesses e órgão social do
elemento de cor desta cidade. Longa e próspera existência
desejamos ao novo colega20.

O jornal de José e Manoel Etelcides também ressaltou o recebimento ou saudação de outros periódicos. Na Imprensa Negra, esse procedimento tinha um adicional de saudar os jornais auto-referenciados muitas
vezes de coirmãos, incentivando a permanência e o êxito daqueles, o que
permitiu inclusive posterior identificação de jornais, cujos exemplares não
permaneceram disponíveis para consulta. Na edição de 15 de novembro de
1927, O Astro saudou o jornal O Succo:
A redacção deste illustrado orgam, teve a gentileza de, mais
uma vez, nos obsequiar com suas edições, enviando-nos a
Revista do 6º anniversario, pelo que, sumamente gratos,
nos confessamos. Desejando seja prospero, o prosseguimento desta importante folha da raça etíope, felicitamo-la
elo alcance de mais um ano de existencia que acaba por
completar21.

Portanto, considera-se que a circulação d’ O Astro certamente alcançou outros lugares para além da região central do estado, ao ser enviado
para outras redações diversas. Outra questão que leva a pensar a circularidade para além dos limites estaduais é a citação da obra de Lino Guedes,
importante jornalista da Imprensa Negra paulista. Na edição de 30 de outubro de 1927, uma nota com o título O canto do Cysne preto anotava:

20 O Commercio, 18 de maio de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXVIII, nº
1433, p. 1. AHMCS.
21 O Astro, 15 de novembro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 13, p. 3.
MMCS. Jornal da Imprensa Negra de Santa Maria, O Succo iniciou suas atividades na década
de 1920, sendo de publicação quinzenal. Registros indicam que esse jornal perdurou pelo
menos até 1934. José do Nascimento Filho Francisco de Assis e Elias Marques, entre outros,
compuseram a direção do periódico, cf. OLIVEIRA, 2017.
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Com esse titulo, tivemos o prazer de ha dias receber um
sumptuoso livro de poesias de autoria do nosso distincto
patrício Snr Lino Guedes, residente em S. Paulo que, com os
seguintes termos a nós se dirigiu: “A’ Redação Illustrada d’O
Astro com muito afecto, o patrício – Lino Guedes”. A esse
excelso elemento da raça, e por essa demonstração sympathica que nos desvanece ficamos altamente penhorados22.

Lino Guedes foi jornalista ativo na Imprensa Negra paulista e esteve
à frente do jornal Getulino, publicado em Campinas entre 1923 e 1926, juntamente com Gervásio de Moraes. Nascido em 24 de junho de 1887, na cidade
de Socorro, interior do estado de São Paulo, era filho dos ex-escravizados
Benedita Eugênia e José Pinto Guedes. Desde muito jovem, esteve ligado à
imprensa como revisor e redator de diversos órgãos da imprensa paulista.
Militante no movimento negro, destacou-se ainda como poeta e, além da já
citada obra de 1926, publicou outras produções literárias. Falecido em quatro
de março de 1951, Lino Guedes, com sua grande atuação intelectual, é considerado o iniciador da negritude no Brasil 23. Para o sociólogo Mario Augusto Medeiros da Silva, Lino Guedes trazia ao público “uma poesia em que os
negros, no passado e no presente, e seus modos de vida são os personagens
centrais, e narrando uma história coletiva desse grupo” (2017, p. 600).
Neste sentido, ressalta-se neste trabalho a circularidade de ideias entre esses protagonistas negros. A distância territorial entre o jornalista paulista e os fundadores d’O Astro não impediu que os últimos acessassem o que
estava acontecendo e os debates que estavam ocorrendo sobre as questões
caras à população negra no país, revelando-se relações bem mais estreitas do
que se pode supor.
Por falar em circularidade de ideias, é fundamental destacar o papel
que a imprensa teve em propagar a produção literária no Brasil. O livro, item
mais caro e de acesso mais restrito, muitas vezes só era publicado após o conteúdo ter sido já divulgado nas páginas dos periódicos. Isso contribuiu para
uma popularização da produção literária realizada a partir dos jornais, que,
inclusive, declaravam-se como veículos literários. N’ O Astro, a divulgação da
produção literária se fazia basicamente de duas formas: na primeira página
do periódico, na diagramação central e em destaque no decorrer do jornal,
com prosas ou quadrinhas, estas últimas de cunho mais humorístico e satíri22 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p. 2.
MMCS.
23 São muitos os trabalhos que abordam a atuação de Lino Guedes e sua militância,
sendo que se consultou os seguintes estudos que dão conta das informações acima expostas
(MARQUES, 2008; MIRANDA, 2005; GONÇALVES, 2012).
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co, com a utilização de pseudônimos, sendo realizado, na maioria das vezes,
pelos próprios idealizadores e colaboradores do jornal. Catia Miriam da Costa (2018) analisando Angola e Portugal, a partir de uma perspectiva colonial,
afirma que, nas primeiras décadas do século XX, a imprensa proporcionou
uma democratização ao acesso a obras literárias e dinamizou a produção literária que encontrou espaço de recepção e difusão.
A escolha das referências literárias expressas n’ O Astro não era
fruto do acaso e estava de acordo com as percepções de mundo que os
idealizadores buscavam difundir entre seus leitores. Autores como Cruz e
Sousa24 e Machado de Assis25 receberam especial destaque com seus conteúdos literários impressos na página principal, sendo que, dos literatos identificados, pelo menos quatro deles eram pessoas negras, o que, mais uma vez,
confirma a ideia dos idealizadores do jornal em prestigiar a produção intelectual negra. Cruz e Sousa e Machado de Assis, literatos que tiveram maior
projeção nacional, foram, em seu tempo e a posteriori, ao mesmo tempo em
que celebrados, julgados, pela sua produção intelectual estar ligada ou não
às questões caras a sua condição racial26. Neste aspecto, o próprio prestígio
aos autores negros dado pelo periódico sinaliza uma postura confluente de
interesses e posições, o que, de certa forma, já contribui para desarticular
uma interpretação que “embranquece” a postura desses autores diante da
sociedade naquele contexto.
Sobre a escrita dos intelectuais negros, José Geraldo Marques desenvolve o argumento sobre o seu complexo papel de resistência, uma vez
que ela está imersa em um contexto que o objeto escrita “sempre serviu aos
24 João da Cruz e Sousa (1861-1898), poeta negro catarinense, foi um dos percursores do
Simbolismo no Brasil (CANDIDO, 2010, p. 77). A obra do poeta foi publicada em duas edições
d’O Astro (Soneto em O Astro, 18 de agosto de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno
I, nº 7, p. 1 MMCS. E Olhos, em O Astro, em 28 de agosto de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande
do Sul. Anno I, nº 8, p. 1 MMCS).
25 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), o maior nome da literatura brasileira
também foi contemplado n’ O Astro. Entre os muitos trabalhos que abordam a produção
de Machado de Assis, a partir da história social, destaca-se para este trabalho a tese da
historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, que analisa a trajetória do referido autor a partir do
seu lugar social e racial enquanto um homem negro letrado. A autora enfatiza que Machado
de Assis via, no jornal, um potencial transformador da sociedade e revelador de “talentos e
virtudes usualmente deixados à sombra”, assim como essa fé nos jornais foi compartilhada
por “outras demonstrações empíricas nas trajetórias de Luiz Gama, Ferreira de Menezes e
José do Patrocínio a partir dos anos 1860” (PINTO, 2014, p. 115-116).
26 Hemetério José dos Santos, professor, gramático e filólogo, também um homem negro
e contemporâneo de Machado de Assis, acusava-o de não se envolver com as questões raciais
(cf. PINTO, 2014, p. 139). Cruz e Sousa, por sua vez, teve sua obra lida e relida, com diferentes
posicionamentos, que ora colocam-no como participante deste debate, ora como alienado
(SOUZA, 2013).
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poderes constituídos, à opressão das elites brancas, ao colonialismo”, em
um país periférico como o Brasil que atualmente ainda enfrenta problemas
para democratizar o acesso à cultura letrada (2008, p. 30). Esse sentido de
resistência é uma das grandes marcas da Imprensa Negra, uma vez que ela
coloca-se, apropria-se e utiliza a favor de suas questões e possibilidades ferramentas da cultura letrada até então disponíveis e privilegiadas na cultura
dominante branca e elitista27.
Ao que se infere, as análises sobre a intelectualidade negra são
perpassadas, na maioria das vezes, pelo paradoxo. Os intelectuais negros
são acusados de “embranquecerem” ao acessar uma cultura da instrução
concebida como branca28. Por outro lado, buscam-se orientações e posições
desses intelectuais que estejam obrigatoriamente relacionadas e remetidas
à cultura negra e africana, desconsiderando totalmente a historicidade e a
constituição de reflexões que ocorreram de forma processual (FRANCISCO, 2010. REIS, 2016). Defende-se para responder a esse impasse duas linhas de pensamento que se complementam. A primeira linha argumentativa refere-se ao julgamento que indivíduos negros letrados sofreram para
além de suas individualidades. A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto
ao referir-se às acusações a Machado de Assis e Cruz e Sousa como literatos
alienados assinala que “afirmar-se simplesmente como um homem soava
como um certo exagero ou uma incompletude naquela sociedade, tanto que
invariavelmente eram lembrados de sua origem racial por amigos, inimigos, críticos e demais contemporâneos” (2014, p. 118).
A segunda linha argumentativa considera uma perspectiva pós-colonial defendida por Stuart Hall. Essa perspectiva indica, em linhas gerais,
um movimento bem mais complexo entre colonizadores e colonizados
(HALL, 2003, p. 104). Oriundo de uma família de classe média jamaicana,
Hall expressou que, logo cedo, teve a “consciência da contradição da cultura
colonial, de como a gente sobrevive a experiência da dependência colonial,
de classe e cor, e que de como isso pode destruir você, subjetivamente”. Hall
27 Alguns dos trabalhos que trazem esta perspectiva: MARQUES, 2008; MIRANDA, 2005.
28 Neste sentido, a interpretação de Roger Bastide (1979, p. 149) sobre a Imprensa Negra
que se resumia na ideia de uma aspiração dos negros à capacidade de assimilação da cultura
do branco foi bastante amplificada, mesmo naquelas pesquisas que buscam criticar suas
posições, elas ainda acabam por reelaborá-las e trazê-las à baila “em outras palavras” (como
observado em MARQUES, 2008). Isso reforça, por um lado, a influência da escola sociológica
paulista, que forma os primeiros estudos e desbanca cientificamente o mito da democracia
racial, apresentando os preconceitos de cor, o que, a tempos, a população negra já vinha
denunciando pelos seus próprios jornais. Em contrapartida, outros estudos vêm cada vez mais
buscando demonstrar que não era o embranquecimento ou o aburguesamento que os líderes
negros propagavam em suma, mas o acesso à cidadania, que detinham de forma privilegiada
os brancos. Dentre os estudos, destacam-se a dissertação de Fernanda Oliveira da Silva (2011).
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autodesignou-se como “intelectual diaspórico”, posicionando-se e assumindo seu lugar de fala em um universo teórico eurocêntrico. O autor fala
a partir de uma dupla diáspora vivenciada: africana no Caribe e caribenha
na Grã-Bretanha, sendo que “a perspectiva do crítico como diaspórico é
constitutiva de seu trabalho, enquanto ele fala do centro da Europa”. Esse
diaspórico não é entendido por Hall como “puro”, mítico-original ou essencialista, mas em um sentido “impuro” e híbrido, constituído pelo encontro
de identidades.
Assim posto, a publicação d’Astro ocorreu em um ambiente estético-literário bastante influenciado ainda pelo estilo parnasianista na sua expressão escrita29. José Geraldo Marques (2008) ao analisar o jornal O Getulino, de
Campinas, também observou a utilização do estilo linguístico parnasianista
naquele periódico, revelando um estilo formal prevalecendo sobre o estilo informal, o que demonstra um “projeto purista de linguagem de matizes diversificados, baseado em uma norma-padrão”. Para o autor “agir (de certa maneira), mas, principalmente, falar e pensar como o branco, seria a senha para
a entrada na sociedade branca e, consequentemente, um passo na conquista
da cidadania plena do negro” (MARQUES, 2008, p. 118). Ao aproximarem-se
dos costumes burgueses, os intelectuais negros estavam demonstrando que
conheciam as regras do jogo e se o caminho para a conquista da cidadania
era esse, buscavam demostrar que eles também sabiam jogar e, portanto, estavam aptos para o exercício pleno da cidadania (BALSALOBRE, 2009).
Na hierarquia de uma produção gráfica, a página inicial das publicações impressas é o espaço privilegiado, onde se concentrava os textos que
expressavam as principais aspirações e preocupações de seus idealizadores
e de toda a comunidade negra. N’ O Astro, como se pode observar, foi na primeira página que os idealizadores se manifestaram pessoalmente ou cederam espaço a outras vozes, através da escrita. Foi ali que as denúncias contra
o preconceito e discriminação racial foram efusivamente registradas, proporcionando à comunidade a oportunidade de refletir e se manifestar por
meio do jornal30.

29 Para Marques (2008, p. 138-144), o estilo parnasiano expressa um gênero discursivo
grandiloquente, composto pelo uso em excesso de adjetivações edificantes. O estilo ultrapassou
os limites do discurso poético e fez-se presente também no “discurso bacharelesco, que
animava principalmente as formas políticas e jurídicas da modalidade oral da língua”.
30 Das 21 edições analisadas, em cinco delas a primeira página trouxe denúncias de
preconceito e discriminação racial, ficando atrás somente dos temas relacionados a notas
sociais e esportivas que estavam presentes na capa de nove edições.
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Imagem 3 – Página inicial d’O Astro com o texto Intolerancia

Fonte: O Astro na edição de 17 de julho de 1927. Cachoeira do Sul. Rio
Grande do Sul. Anno I, nº 5, p. 1 MMCS.

2 INVENTÁRIO TEMÁTICO D’O ASTRO
A partir da análise de cada edição do jornal O Astro em seu conjunto,
foi possível identificar que os assuntos estavam vinculados a alguns eixos
temáticos principais e que se faziam presentes na maioria dos números impressos. Metodologicamente, categorizou-se os conteúdos de acordo com
apresentavam-se na forma e finalidade e os vinculando a determinado eixo
temático correspondente, assim como, mensurar a ocorrência percentual
dos temas a partir da quantificação dos assuntos trazidos pela publicação.
Esta categorização em eixos temáticos não exclui, porém, a percepção de que algumas características de um determinado eixo podem ser
percebidas em notas ou textos classificados em um eixo diverso, como se
observa especialmente no eixo temático de conteúdos crítico- satíricos, nos
quais podem ser analisados no prisma de pertencerem também a temas sócio-políticos, como se evidenciará a seguir em uma análise qualitativa das
passagens do impresso.
No eixo temático 1 foram classificados os textos que trazem conteúRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 73-100, julho de 2022.
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dos reflexivos sobre a história e suas datas comemorativas, principalmente
a história da população negra, valorização positiva dos negros, luta pela cidadania e educação e denúncias de situações de enfrentamento de preconceito e discriminação racial. A temática sócio-política compõem aproximadamente 2% do total dos assuntos abordados n’ O Astro no decorrer do ano
de sua publicação, o que percentualmente é um número baixo se comparado aos demais eixos, a exemplo do eixo relacionado às notas sociais que
correspondia a 32% dos assuntos relacionados no jornal. Porém, a temática
sócio-política recebia atenção especial para os idealizadores do jornal, sendo que estes textos eram publicados na capa, isto é, espaço privilegiado do
jornal e que ocupava a integralidade da primeira página.
Em relação ao eixo temático 2, agrupou-se publicações que versavam sobre notas sociais. Percebe-se que além dos assinantes do jornal, também eram homenageados seus familiares e constituíam-se por registros e
felicitações de aniversários, casamentos, conquista de diplomas, além de
notas sobre enfermos, falecimentos e informações sobre pessoas que viajaram ou estiveram pelas cidades de Cachoeira do Sul e Rio Pardo. Aqui
também se enquadram notas de agradecimento enviada pelos leitores. Por
mais simples que pareçam as felicitações realizadas no impresso é importante destacar que eles traziam um sentimento de valorização da individualidade das pessoas diante do coletivo. Familiares solicitavam ao jornal a
felicitação de parentes que moravam em outras localidades também como
forma de homenageá-los. Em jornais de maior circulação na cidade de Cachoeira do Sul como O Commercio, tinham em menor número estas passagens, mas que possivelmente destinavam-se a pessoas pertencentes aos
grupos sociais mais privilegiados financeiramente ou de destaque político.
Portanto, o nome estampado no impresso também constituía uma forma
de valorização dos membros daquela comunidade e dessa forma, um espaço importante da publicação deveria fazer cumprir esta finalidade. Maria
Angélica Zubaran enfatizou o caráter pedagógico da Imprensa Negra ao
trazer fragmentos biográficos e imagens de personalidades negras de destaque n’ O Exemplo como forma de “encenarem publicamente o “direito de
significar” para os afrodescendentes, se constituíram como um espaço de
transgressão” (2016b, p. 217).
O eixo temático 3, com a ocorrência 13% do total da publicação,
agrupou-se notas e assuntos relacionados ao associativismo, destacam-se
notas sobres as festividades que a comunidade estava envolvida, tais como
clubes sociais, clubes de futebol, blocos de carnaval e demais notícias relacionadas a comemorações associativas. Fernanda Oliveira da Silva em sua
dissertação de mestrado identificou para Pelotas, a importante relação que
existia entre o jornal da Imprensa Negra A Alvorada e os militantes da Fren92
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te Negra Pelotense e as sociedades negras, sendo que membros fundadores
ou colaboradores dos jornais também ocupavam cargos em atividades associativas (2011, p. 166-167). No caso d’ O Astro, foi possível certificar-se que
José de Farias esteve envolvido na fundação do 15 de Novembro Futebol Clube de Cachoeira do Sul. Em Rio Pardo, o correspondente Aniceto Fontana
também esteve envolvido com as sociedades recreativas, como secretário e
tesoureiro do Bloco dos Apaches31.
Considerou-se também como pertencente ao eixo temático referente
aos conteúdos associativos o concurso de beleza promovido pelo jornal para
escolher a mais bela senhorinha da classe para as comunidades negras de
Cachoeira do Sul e Rio Pardo. O Astro passou a publicar nas edições subsequentes, o nome das mulheres e o número de votos que recebiam. Em Cachoeira, Clelia de Almeida foi a vencedora e, no dia 11 de janeiro de 1928, os
redatores d’ O Astro dirigiram-se até a residência de Clelia para entregar-lhe
a premiação, que foi seguido de um “brilhante baile e uma lauta meza de chás
e doces”32. Em Rio Pardo, a vencedora do concurso de beleza foi Dorvalina
Garcia, homenageada pelo correspondente Aniceto Fontana, que lhe “proferiu algumas palavras em nome desta folha, fazendo a entrega do prêmio, que
foi um estojo de bordar”33.
Os concursos de beleza eram realizados amplamente pelos clubes sociais negros no período e por diversos órgãos da Imprensa Negra conforme
Amanda Braga observou em pesquisa de doutorado nos jornais negros paulistas (2013, p. 117). Inicialmente esta constatação pode evidenciar esta perspectiva da valorização da imagem feminina enquanto objeto de apreciação
masculina, visto como uma incorporação de hábitos burgueses machistas,
visto que a escolha da “mais bela” era promoção usual nos clubes sociais em
geral. No entanto, os concursos de beleza negra podem ser compreendidos
dentro do seu potencial de valorizar e positivar a estética e o biotipo das mulheres negra para além de uma valorização estética que priorizava características femininas das mulheres brancas. Amanda Braga contribui com a questão ao enfatizar que os concursos, para além de positivar o conceito de beleza
negra, visavam “apresentar uma réplica a imagem da mulata promíscua que
vimos nascer no período escravocrata”, objetivando a “valorização de uma
beleza moldada pelos ditames da moral e dos bons costumes, em contraposição a uma beleza objeto, ligada a fetiches sexuais” (BRAGA, 2013, p. 119).
31 O Astro, 09 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 11, p. 2.
MMCS.
32 O Astro, 13 de maio de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 24, p. 4.
MMCS.
33 O Astro, 29 de abril de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 23, p. 3.
MMCS.
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A própria forma de tratamento como “senhorinhas” pretendia dar
este direcionamento respeitoso às concorrentes. A escolha do mimo a ser
concedido à vencedora do concurso, um estojo de bordar, também revela
algo sobre o que se esperava de uma mulher em relação aos afazeres e costumes domésticos. Assim como, o registro da oferta de uma “farta mesa de
doces e bebidas” na ocasião da premiação estava ligada a capacidade da senhorinha em ser uma boa anfitriã diante daquela sociedade.
As percepções sobre as mulheres expressas nos jornais da Imprensa
Negra, ao primeiro olhar, parecem estar dentro do espectro do que se esperava do comportamento feminino no início do século XX (MIRANDA, 2005,
p. 224). Os comportamentos femininos eram julgados e cerceados em todos
os lugares sociais e nas sociedades negras isso também se percebeu também
n’ O Astro, através das críticas em forma de sátiras que julgavam o comportamento das mulheres considerado inapropriado. No entanto, elas não se calaram mediante comentários caluniosos. Um exemplo foi a reprodução n’O
Astro de uma certidão registrada em cartório, cujo conteúdo trata-se de uma
retratação, a pedido de uma mãe, de um homem que havia ofendido e injuriado a sua filha na saída de um baile em Rio Pardo. Pode-se inferir que mãe
exigiu que o pedido de desculpas pelo ato ultrapassasse a esfera privada e
chegasse à comunidade na qual conviviam. O Astro, por sua vez, serviu como
divulgador da referida contenta34.
Apurando um pouco mais o olhar, é possível também transmutar a
percepção da participação feminina enquanto representação da visão masculina, como no caso d’ O Astro no qual a redação dos textos era majoritariamente masculina. Não se pode incorrer no erro de interpretação de que estas mulheres estavam inertes e inativas naquela comunidade negra, pois as
mesmas candidatas a mais “bela senhorita de nossa classe”, estavam atuando
na direção e organização de clubes sociais. Umbelina Ferreira, por exemplo,
uma das votadas no concurso de beleza35, também era integrante da diretoria
do Bloco dos Apaches, bloco carnavalesco de Rio Pardo36. Além de Umbelina,
outras mulheres se destacavam nas diretorias dos clubes sociais. O jornal O
Commercio37, noticiou a diretoria eleita do clube União 15 de Novembro, que
foi composta por Gonçalina N. Moreira (Presidente), Maria Couto (Vice-pre34 O Astro, 19 de fevereiro de 1928. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 19, p. 4.
MMCS.
35 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.6.
MMCS.
36 O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p.2.
MMCS.
37 O Commercio, 16 de fevereiro de 1927. Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno XXVIII,
nº 1420, p. 3. AHMCS.
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sidente), Carmen Oliveira (1º secretária), Universina Silva (2º secretária),
Rita Cortês (tesoureira), Romilda Dornelles (oradora) e Selma Moreira (procuradora). Mulheres que têm seus nomes citados em passagens do jornal O
Astro, indicando que pertencem a comunidade negra local.
O eixo 4 agrupou-se as publicações de conteúdo literário, representando 8% do total dos temas abordados. Como já se destacou, os autores
mais conhecidos eram privilegiados com a publicação da sua obra na centralidade da primeira página, como no caso de Machado de Assis. Mas o
jornal também publicou contribuições de autores locais, que eram citados
como colaboradores, como no caso do registro da colaboração do Sr. Hermes Galvão, com o envio e publicação do texto Anna Veronica38.
Mas a maior participação de colaboradores dentro da própria comunidade leitora foi na produção de textos críticos e satíricos, envolvendo
as pessoas daquele grupo social e pertencem ao eixo 5 e compôs 30% de
ocorrência dentre os eixos temáticos analisados. Eram comuns o uso da
linguagem informal, uso de pseudônimos e de abreviações dos nomes para
que apenas alguns decodificassem de quem se tratava a crítica e a sátira.
Textos em prosa e poesia que trazem conteúdos humorísticos e satíricos
que envolvem na maioria dos casos observações críticas aos comportamentos sociais da comunidade leitora. Isso inclusive, foi alvo de queixas por
alguns membros da comunidade que não apreciaram ver seus nomes subentendidos nestas críticas e sátiras. Em algumas vezes os fundadores do
jornal tiveram que se desculpar ou justificar o objetivo de tais brincadeiras39.
Pesquisadores que tratam sobre a imprensa negra trazem uma interpretação de que os idealizadores dos jornais negros se utilizavam deste
recurso para coibir comportamentos considerados inadequados e dos quais
a comunidade negra era alvo de preconceitos. Percebe-se que em relação
aos comportamentos femininos, ocorria um cerceamento maior como já se
destacou anteriormente, mas que para a comunidade em geral, as sátiras e
críticas pareciam também ser uma forma de publicidade e busca pela identificação com o público leitor/receptor.
O recurso crítico e satírico também serviu para tocar assuntos caros
38 O Astro, 31 de janeiro de 1928. Cachoeira o Sul. Rio Grande do Sul. Anno II, nº 18, p. 3.
MMCS.
39 Para esclarecer a razão de isso ser, devemos dizer que, quando nos surgiu a idea de
fundal-o não foi nosso intuito especialisal-o em lcriticas, longe até, deste pensar, o nosso intuito
éra tão somente fazel-o absolutamente humorístico e litterario, visto que nenhum outro dessa
natureza tivera aparecido Enthusiasmados, O Astro, 30 de outubro de 1927. Cachoeira do Sul.
Rio Grande do Sul. Anno I, nº 12, p. 1. MMCS.
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a comunidade negra como as relações interétnicas e por isso, considera-se
que os tema sócio-políticos inventariados não estavam restritos aos textos
formais. Assim como as questões políticas eram comentadas em tom jocoso40, o que de certa forma serve como uma reflexão sobre um tema ou assunto mais sensível ou espinhoso, as situações de preconceitos e discriminação racial também seguiam este viés. Na quadrinha Nunca vi, as relações
nem sempre amistosas entre brancos e negros serviram de elemento para
compor uma paródia para situações improváveis, descrita na colaboração
enviada por João Sardy, de Porto Alegre, e publicada n’ O Astro em 15 de
novembro de 192741.
No eixo 6, com ocorrência de 4% dos conteúdos publicados, reuniu-se os textos escritos pelos fundadores avaliando o progresso do jornal, seus
objetivos e passagens que expressam críticas e elogios a publicação ou aos
seus idealizadores, assim como as menções aos novos assinantes e notas
sobre a distribuição do jornal.
O conteúdo publicitário diz respeito ao eixo 7 e refere-se principalmente a pequenas passagens, com anúncios de estabelecimentos comerciais, muitos deles ligados aos próprios assinantes ou seus familiares (correspondente a 3% dos temas da publicação). Como se observou, em termos
quantitativos, eram pouco frequentes, ocupando pequenos espaços na diagramação do jornal. Conforme já se abordou anteriormente, anúncios desta natureza não deviam trazer muitos recursos para o jornal, que investia
na opção de assinaturas para manter seu expediente.
O eixo temático 8, presente percentualmente em 3% dentre os eixos
temáticos, trata sobre a saudação de jornais e publicações recebidas pela
redação d’ O Astro e que também tiveram um espaço importante na valorização e divulgação de outras cidades, como já se apontou anteriormente quando se abordou sobre a circulação e difusão de periódicos. Por sua
vez, temas e assuntos que não se enquadram nos eixos anteriores e que
40 É o caso da quadrinha O guarda e o guasca, faz a alusão ao movimento revolucionário
formado por militares e liderado por Luís Carlos Prestes (O Astro, 18 de agosto de 1927.
Cachoeira do Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 7, p. 4. MMCS). Conhecido como “Coluna
Prestes” que entre os anos 1925 a 1927 percorreu os estados brasileiros, com forte atuação no
território rio-grandense e tinham como principal objetivo a oposição ao governo federal que
detinha forte caráter oligárquico. A quadrinha deixa implícito o clima vigente na imprensa
brasileira da época que se dividia em representar o movimento revolucionário ora como
guerrilheiros pilhadores, ora como uma imagem positiva, aliada aos interesses nacionalistas
e que justificava e reverberava nos pedidos de anistia aos exilados, após o fim da marcha em
1927 (MATOS, 2004, p. 188).
41 “Há quatro coisas no mundo/Que é difícil de se ver/ É pobre fazer acção/ Rico deixar de morrer/
Branco querer bem o negro/Terra boa sem chover” (O Astro, 15 de novembro de 1927. Cachoeira do
Sul. Rio Grande do Sul. Anno I, nº 13, p. 2 MMCS).
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noticiavam conflitos, crimes e acontecimentos político-administrativos
dos municípios foram classificados no eixo 9 de notícias e notas diversas
e presente em 4% dos temas expressos no periódico. Na maioria dos casos eram informações trazidas pelo correspondente de Rio Pardo, Aniceto
Fontana. Destaca-se que as menções à conteúdo político-administrativos
vinham somente de Rio Pardo e nenhuma das vezes a Cachoeira do Sul.
Possivelmente, trata-se se uma maior proximidade de Aniceto com o poder
público municipal, uma vez que ele era funcionário público naquela cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jornal O Astro, entendido como objeto e sujeito desta pesquisa,
recebeu investigação criteriosa, descortinando aspectos de sua materialidade, linguagem, circulação e difusão. Aqui estabeleceu-se um diálogo com
a pesquisa historiográfica sobre a temática e com os estudos dos campos da
comunicação, da literatura e da linguística, buscando verificar similitudes
e diferenças d’ O Astro em relação a outros periódicos do período e, especialmente, com outros exemplares da Imprensa Negra regional e nacional. A
partir do estudo dos conteúdos publicados nas edições d’ Astro, este artigo
também se propôs a identificar quais eram os temas que mais mereceram
a atenção dos redatores. Para isso, elaborou-se o que se convencionou denominar como inventário temático, construindo eixos aglutinadores dos
temas e finalidades dos elementos textuais publicados. Dessa forma, foi
possível quantificar percentualmente as maiores ocorrências de temas, assim como analisar e exemplificar como estes assuntos eram abordados e
de que forma estavam inseridos na publicação. Buscou-se evidenciar como
a empreitada jornalística d’O Astro estava entrelaçada ao contexto do pós-abolição, uma vez que, o jornal trazia as experiências sociais das pessoas
que faziam parte das comunidades negras de Cachoeira do Sul e Rio Pardo
nas primeiras décadas do século XX. Do mesmo modo, compreendeu-se O
Astro enquanto um instrumento de seus fundadores, José e Manoel Etelcides, que juntamente com a comunidade leitora, almejavam a autoafirmação positiva da comunidade negra, a divulgação das atividades sociais
e associativas, lutavam pela cidadania e denunciavam o preconceito e a discriminação racial vigente.
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O TEXAS BRASILEIRO: O RIO GRANDE DO SUL E
O GAÚCHO NA PERSPECTIVA DAS REVISTAS DE
PROPAGANDA BRASILEIRA NOS EUA (1941)
BRAZILIAN TEXAS: RIO GRANDE DO SUL AND THE
GAÚCHO FROM THE PERSPECTIVE OF BRAZILIAN
ADVERTISING MAGAZINES IN THE U.S (1941)
Lindercy Francisco Tomé de Souza Lins1
Andreza Rayane Souza de Andrade2
RESUMO
O artigo analisa, a partir da política de propaganda externa brasileira nos EUA,
no contexto da Segunda Guerra Mundial, como o estado do Rio Grande do Sul e
o gaúcho foram apresentados ao leitor de duas revistas publicadas pelo governo
brasileiro nos EUA, na década de 1940: Brazil Today e Travel in Brazil, ambas em
língua inglesa, distribuídas nos EUA e Canadá. O referencial teórico-metodológico
ancora-se no diálogo entre várias abordagens de História na dimensão cultural
que envolvam as ideias e intelectualidade com a História Política de caráter renovado, articulando reflexões acerca das relações entre a ideologia política do Estado
Novo para com a imprensa estrangeira. Como resultados, nota-se a tentativa de
aproximação, tanto em aspectos geográficos quanto etnográficos, de EUA e Brasil, no caso, Meio Oeste estadunidense com o Sul brasileiro, cowboy texano com
gaúcho, estratégia que visou arregimentar o público leitor dos periódicos um laço
de amizade dos dois países para melhorar a imagem do Brasil em território estadunidense.
Palavras-chave: Brazil Today. Cowboy. Gaúcho. Imprensa. Rio Grande do Sul. Travel in Brazil.
ABSTRACT
The article analyzes, from the Brazilian foreign propaganda policy in the USA, in the context
of World War II, how the state of Rio Grande do Sul and the gaucho were presented to the
reader of two magazines published by the Brazilian government in the USA, in the decade of
1940: Brazil Today and Travel in Brazil, both in English, distributed in the USA and Canada. The theoretical-methodological framework is anchored in the dialogue between various
approaches to History in the cultural dimension that involve ideas and intellectuality with
1 Professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte UERN - Campus Central. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
e Humanas PPGCISH - UERN. Graduação em História Licenciatura Plena pela Universidade
Estadual do Ceará - UECE (2003), Mestre em História Social na Universidade Federal do
Ceará - UFC (2006), Doutor em Ciências (História Social) na Universidade de São Paulo - USP
(2015) e Graduação em Medicina na UERN (2018 - em andamento).
2 Graduação em andamento em História na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
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a renewed Political History, articulating reflections on the relationship between the political
ideology of the Estado Novo and the foreign press. As a result, there is an attempt to bring
the USA and Brazil closer, both in geographic and ethnographic aspects, in this case, the US
Midwest with the Brazilian South, Texan cowboy and gaucho, a strategy that aimed to enlist
the readership of the periodicals in a bond of friendship between the two countries to improve
the image of Brazil in US territory.
Keywords: Brazil Today. Cowboy. Gaucho. Press. Rio Grande do Sul. Travel in Brazil.

INTRODUÇÃO
As décadas de 1930 e 1940 se configuraram como nova diretriz diplomática dos EUA para com a América Latina, por meio da chamada política
da boa vizinhança (PBV). Conceitualmente, a PBV pode ser considerada
como tática dos EUA para exercer a hegemonia continental, já que os princípios dos interesses imperialistas foram mantidos (WOOD, 1985, p. 10-11;
FREJES, 1986, p. 6-7). Detinha dois aspectos: o da não intervenção nos países,
ou seja, reconhecimento à autodeterminação dos povos, o que, na prática,
se efetivou pela revogação da Emenda Platt (datada de 1901 e que autorizava
os EUA a intervirem em Cuba), evacuação do Haiti (em 1934), retirada dos
fuzileiros (Marines) de qualquer Estado independente; e o da cooperação interamericana, que se efetivou com certa tolerância em relação às políticas
econômicas das repúblicas latino-americanas e seus respectivos governos
de tendências antiliberais (PERKINS, 1967, p. 92).
Há vasta obra historiográfica sobre a PBV, tanto no Brasil quanto
nos Estados Unidos. Em revisão da historiografia sobre o tema, Maria Lígia
Prado aponta que boa parte das obras são tradicionais, “mantendo aparente tom neutro e objetivo” (PRADO, 1995). Das obras brasileiras, destacam-se
os estudos de Gerson Moura que elaborou abordagem fora da dicotomia
imperialismo e manipulação dos países latino-americanos. Seu conceito de
“autonomia na dependência” explica as posições de barganha brasileira
pela preferência comercial entre Estados Unidos e Alemanha (MOURA,
1980). Cristina Pecequilo trabalhou, de maneira geral, a trajetória da política externa estadunidense (PECEQUILO, 2003) e Roberto Gambini analisou
a PBV pelo viés econômico, tentando compreender a dinâmica das relações
comerciais entre centro (EUA e Alemanha) e periferia (Brasil) naquele contexto de recrudescimento da luta entre as nações de capitalismo central.
(GAMBINI , 1977).
Esse novo cenário criado pela PBV favoreceu a disputa de Brasil e
Argentina pela liderança regional do subcontinente chancelada pelos EUA.
Tal lógica não fora bem recebida pelo embaixador do Brasil nos EUA e, posteriormente, ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, por pre102
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gar a “igualdade de consideração e tratamento das nações continentais pelos EUA”. (ARANHA, 1937). Tal igualdade significaria dividir as atenções dos
Estados Unidos com a Argentina e outros países, ou seja, na visão brasileira, significaria diminuir seu espaço político em detrimento do aumento da
importância portenha para com os EUA (HILTON, 1994, p. 215; MCCANN
JR., 1995, p. 201).
Vale destacar que o principal objetivo da política externa brasileira,
na época, era sagrar-se como potência regional, um papel de liderança na
América do Sul de fato e de direito. (MCCANN JR., 1995, p. 95 e 96 e BANDEIRA, 2010, p. 200-209). Para que isso ocorresse, era necessário, externamente, o reconhecimento da supremacia regional brasileira (com maior
população e território) por parte da “nação líder” (os Estados Unidos) e,
internamente, era mister a realização dos principais objetivos brasileiros:
estabilização e desenvolvimento da economia, mormente diversificação do
comércio exterior e criação de um parque industrial, norteado na indústria de base (siderurgia e combustível), além do fortalecimento das forças
armadas, para que o país pudesse exercer a liderança “de fato” (CERVO &
BUENO, 2008, p. 284; SVARTMAN, 1999, p. 99).
Uma das batalhas pela hegemonia regional ocorreu por meio da
diplomacia cultural, ou seja, implementação de ações que favoreçam a
imagem do país no exterior, nesse caso, nos Estados Unidos. A diplomacia cultural, um dos ramos da propaganda externa, detém objetivos políticos, sobretudo, no estabelecimento de acordos governamentais com objetivos de facilitar ou incentivar o intercâmbio cultural que visa apresentar
uma imagem positiva nas operações diplomáticas, políticas e econômicas
(HERTZ, 1987, p. 61-76) que abrange os seguintes temas ou ideias: intercâmbio de pessoas; promoção da arte e dos artistas; ensino de língua, como veículo de valores; distribuição integrada de material de divulgação; apoio a
projetos de cooperação intelectual; apoio a projetos de cooperação técnica;
integração e mutualidade na programação. (RIBEIRO, 2011, p. 31).
Destarte, este artigo objetiva exemplificar, como estudo de caso,
a forma com que ocorreu, na prática, a diplomacia cultural brasileira nos
EUA, por meio de análise de dois artigos sobre o Rio Grande do Sul, estado-chave nos interesses estratégicos brasileiros na época, publicados nas duas
revistas oficiais de propaganda do governo brasileiro nos EUA: Brazil Today
e Travel in Brazil, periódicos produzidos por brasileiros, redigidos em língua inglesa, destinados a um público restrito: agentes públicos, políticos,
empresários, acadêmicos e leitores interessados no país. Por sua natureza propagandística, as revistas tinham como função divulgar informações
sobre o Brasil no mundo, sob perspectiva dos interesses brasileiros. Em
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suma, as notícias veiculadas pelas revistas do governo brasileiro são filtradas, articuladas e opiniosas, como qualquer veículo de imprensa, são “antes
de tudo lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo
tempo viveiro e espaço de sociabilidade” (SIRINELLI, 1996, p. 249).

1 TURISMO OU PROPAGANDA? AS REVISTAS BRAZIL TODAY E
TRAVEL IN BRAZIL
Por definição, propaganda externa seria qualquer ação promovida
por um governo com objetivo de projetar uma imagem positiva do país no
exterior (BOBBIO, 2008 p. 1019), sendo a imprensa o veículo mais usado
a época. Isso corresponderia, no caso em questão, ao monitoramento das
matérias veiculadas na imprensa, à compra e disputa por espaços (publicitários ou não) nos diversos veículos noticiosos (jornais e revistas) dos EUA
para publicação de matérias favoráveis ao Brasil (LINS, 2015, p. 20).
No Brasil, sob auspícios do Estado Novo (1937-1945), a política de
propaganda do governo brasileiro foi exercida nos EUA por diversos órgãos: Embaixadas, consulados e Secretaria Geral do Ministério das Relações Exteriores, Escritório de Informações Brasileiras no Exterior, ligado
ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP); Office of the Coordinator of Inter-American Affairs,
do governo norte-americano, responsável pelo intercâmbio estadunidense
na América Latina; American Brazilian Association, único de natureza privada. Havia ainda outras entidades que prestavam informações do Brasil
nos EUA, embora de maneira setorial. São elas: Departamento Nacional do
Café (DNC); Instituto Nacional do Mate e Delegação do Tesouro do Brasileiro. (LINS, 2015, p. 49).
Brazil Today foi o único periódico oficial do governo brasileiro impresso nos Estados Unidos na época. Ressalta-se a não existência de exemplares dessa revista em acervos brasileiros, há apenas menções na documentação diplomática nos acervos do Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas e no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Após contato
com instituições estadunidenses, alguns números de Brazil Today foram
localizados nas seguintes instituições: Biblioteca da Universidade de Michigan, Ann Arbor - Michigan; Biblioteca da Universidade de Chicago, Chicago – Illinois; e Biblioteca do Congresso dos EUA, Washington DC. Nas
duas primeiras instituições, houve digitalização e envio via e-mail, por intermédio do professor William James Mello, da Universidade de Indiana,
Bloomington-Indiana. Tendo em vista a ausência de alguns números, foi
realizada pesquisa presencial na Biblioteca do Congresso dos EUA, em Wa104
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shington DC, em que foi possível manusear e fotografar todas as edições
da revista.
Sob responsabilidade do Escritório de Informações Brasileiras nos
EUA, o Brazilian Information Bureau, de Nova Iorque, Brazil Today foi editada pelo diretor do órgão Francisco Silva Júnior. Vendido ao custo de vinte
centavos de dólar a edição ou dois dólares a assinatura anual. Sem tiragem
conhecida, estima-se que centenas de edições tenham sido produzidas,
pois o periódico era distribuído a funcionários públicos, editores, organizações comerciais, agentes de viagem, bibliotecas, empresários, estúdios de
cinema, emissoras de rádio e instituições educacionais dos EUA e Canadá
(BRAZIL TODAY, 1942, p. 9).
O contexto da criação de Brazil Today se efetiva no período de recrudescimento da Segunda Guerra Mundial e da possível entrada dos EUA
no conflito. Assim, apresentar o Brasil como aliado dos estadunidenses era
tarefa prioritária do Estado Novo. A revista circulou por apenas dois anos,
de setembro de 1940 a fevereiro de 1942, em 11 edições, com periodicidade
variada.
As capas de todas as edições seguiam o padrão editorial da época,
logo, o título Brazil Today escrito em fonte longilínea, em página limpa, papel tipo couchê brilhante com bordas verdes e fotografia na parte inferior.
Por trás do título, havia o desenho de um mapa das Américas do Sul e Central, além de um trecho da América do Norte, com destaque para o mapa
do Brasil (em cinza), enfatizando ao leitor estrangeiro a grande extensão
territorial do país. A segunda página mostrava um mapa do Brasil ocupando grande parte da folha. Havia um organograma do governo brasileiro,
na penúltima página, com informações sobre a estrutura governamental,
expediente da revista e locais de informações sobre o Brasil. Nas partes
superior e inferior eram dispostas fotografias de pontos turísticos brasileiros. (LINS, 2017, p. 127). Na parte interna da revista, todas as matérias
foram impressas em branco e preto, textos em duas colunas e ilustrações
de qualidade gráfica, sem anúncios publicitários, demonstrando o caráter
governamental da publicação.
O conteúdo de Brazil Today era informativo, com temáticas que privilegiavam datas comemorativas, geografia, história, arte, descrição de produtos comercializáveis, turismo, obras públicas, personalidades, comércio,
estatísticas e dados governamentais. A revista detinha, outrossim, seções
fixas, cada uma com suas especificidades, a saber: Outline of Brazil, que
mostrava uma radiografia resumida do país, com sua história, dimensões,
população, língua, estações climáticas, temperatura, transporte, moeda
e dados relativos ao comércio exterior com os EUA; Tips and Topics (depois
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substituída por Brazil Abroad), a qual fazia a promoção do Brasil em
território norte-americano, apresentando notícias políticas e econômicas
do Brasil nos Estados Unidos, chegadas e partidas de estadunidenses no
país e de brasileiros nos EUA, além de informar sobre o lançamento de
livros ou obras artísticas sobre o Brasil; Rio Reports, onde se publicava
notícias do governo brasileiro de impacto local ou que eram relevantes
ao comércio e turismo; Quote and Unquote, destinada a comentar sobre
a repercussão do Brasil nos Estados Unidos, fosse por meio de notícias
ou editoriais na imprensa estadunidense, fosse por discursos e pronunciamentos de intelectuais, artistas e políticos, ou, ainda, por cartas de leitores
ianques; Trade Oportunities, que consistia numa lista de empresas interessadas em exportar produtos brasileiros aos EUA. (LINS, 2017, p. 127).
O DIP também contribuiu com a divulgação do país nos EUA. Por
meio da Divisão de Turismo, o departamento era responsável pela organização e execução de planos de propaganda turística no exterior, seja por
meio de publicações de álbuns e catálogos do Brasil, seja pela manutenção
de secções de turismo junto aos “[...] diferentes ministérios ou organismos
públicos e privados [...] destinados a fins de expansão econômica, comercial ou industrial”. (BRASIL, Decreto nº 5.07, 29 dezembro de 1939). Essa divisão executava função semelhante ao Escritório de Informações Brasileiras. Editava folhetos em língua estrangeira e publicava, em inglês, a revista
Travel in Brazil, como será visto em sequência.
Editada pela Divisão de Turismo do DIP, Travel in Brazil era a principal revista de divulgação do Brasil no exterior. Seus exemplares foram
localizados, a época da pesquisa (2015), apenas no acervo da Biblioteca do
Congresso dos EUA, em Washington DC. Atualmente, há coleção incompleta de exemplares digitalizados pela Biblioteca Nacional no site Hemeroteca Digital Brasileira, coleção Ayres de Andrade.
As edições têm como característica principal a riqueza gráfica. Publicada em papel tipo couchê brilhante, “fartamente ilustrada, com textos exclusivamente em inglês, capas coloridas e chamativas, grande quantidade
de fotografias de excelente qualidade e projeto gráfico muito bem cuidado”
(LUCA, 2011 p. 271-296), a revista pretendeu traduzir para os estrangeiros
“o sentido da brasilidade” que o Estado Novo pretendia construir e propagandear.
Para a direção do periódico, foi convidada a poetisa Cecília Meireles,
figura atuante no círculo de intelectuais modernistas e militante no campo
da educação nas décadas de 1920-1930. A própria Cecília escreveu artigos
no periódico, além dela, Mário de Andrade, Tasso da Silveira, Nóbrega da
Cunha, Sérgio Buarque de Holanda, Manuel Bandeira, José Lins do Rego,
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Menotti del Picchia, Rachel de Queiroz, entre outros nomes importantes da
intelectualidade brasileira do período. Os colaboradores estrangeiros, por
sua vez, eram basicamente jornalistas norte-americanos que trabalhavam
no Brasil como correspondentes e atuavam, ao mesmo tempo, como promotores da Política da Boa Vizinhança.
Lançada em setembro de 1941, a revista circulou por apenas cinco
meses de maneira ininterrupta. Impressa no Brasil pelo DIP, foi distribuída pelo Escritório de Informações do Brasil em Nova Iorque às instituições
nos EUA, o periódico, como seu título sugere, pretendia apresentar o país
ao turista, como uma espécie de cartão de visitas do Brasil, numa época
propícia ao crescimento do turismo noutras partes do Mundo, em meio à
interrupção do fluxo de visitantes à Europa em decorrência da guerra. Além
disso, “a guerra teve um impacto negativo no fluxo de turistas estrangeiros
para o Brasil [...] propaganda turística se desenvolveu focada nos países do
continente americano que, naquele momento, fornecia maior coeficiente
de visitantes”. (VIEIRA, 2019, p. 178).
Desse modo, investir no turismo passa a ser considerado pelo governo brasileiro “delegando-se ao DIP a responsabilidade pelo seu desenvolvimento e controle [...] por meio do ingresso de imigrantes, a legislação
especifica as condições para a concessão de visto para o turista estrangeiro”
(BASTOS, ROLFSEN et al., 2014, p. 199). Daí a importância de uma revista
como Travel in Brazil, um dos veículos dessa empreitada do DIP.
A estratégia de Travel in Brazil em divulgar o país consistia na apresentação de matérias de cunho histórico, artístico, científico e geográfico
redigidas por escritores de destaque e exibição de rico acervo iconográfico. “Embora a revista fosse classificada como turística, ela não obedecia ao
modelo dos já tradicionais guias de viagens, produzidos e comercializados
desde o século XIX” (VIEIRA, 2019, p. 190). Os guias objetivavam orientar
o olhar do turista, apresentando-lhe os locais que mereciam ser visitados
e sugestões de roteiros. “Travel in Brazil, por outro lado, o leitor imaginado
não é tratado como turista nessa perspectiva restrita, de forma que a revista não é um guia de viagens convencional, que se limita a indicar o que não
poderia deixar de ser visto” (VIEIRA, 2019, p. 190).
Seguindo a lógica de apresentar um Brasil rico e diversificado para
além de sua natureza, as capas exibem aspectos socioculturais do país. Uma
delas expõe o que se chamava à época de “tipos regionais brasileiros”: o número 3, de 1941, que traz uma bela ilustração de gaúchos nos pampas do Sul,
sendo um deles com vestes caracterizadas, montado num cavalo marrom,
e a contracapa exibe dois gaúchos em pé, expondo seus belos cavalos, sob
paisagem dos pampas ensolarados. Para dar sentido à capa, a revista traz o
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artigo “The Gaúcho”, de Tasso da Silveira, analisado neste artigo.
Em termos de política externa, um dos objetivos dessas duas revistas foi tranquilizar a opinião dos leitores estadunidenses sobre os posicionamentos políticos de Getúlio Vargas e do Brasil acerca dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Era dever desses periódicos mostrar o país
como amistoso aos EUA e aos seus habitantes.

2 O RIO GRANDE DO SUL NA DIVULGAÇÃO BRASILEIRA NOS
EUA
A pesquisa realizada acerca das visões ianques sobre a América Latina, a pedido de Nelson Rockefeller, em 1941, ilustra bem o desafio brasileiro de ser bem-visto nos EUA. Na investigação, os adjetivos mais usados
pelos entrevistados que caracterizariam os latino-americanos foram: pele
escura, genioso, atrasado, emocional, religioso, vagabundo, ignorante,
desconfiado, amistoso (a característica positiva mais bem votada) e sujo.
(SCHOULTZ , 2000, p. 347).
O recrudescimento da Segunda Guerra Mundial, como se sabe, modificou a política do Estado Novo interna e externamente. Do ponto de vista político, foi o período em que se reafirmou a busca pela industrialização,
ampliação da legislação trabalhista como suporte ao governo e manutenção
da unidade territorial. Em termos de relações internacionais, a batalha interna entre simpatizantes de Alemanha e Estados Unidos terminava com a
vitória da corrente liderada por Oswaldo Aranha na aliança com os ianques.
Dessa forma, a defesa do hemisfério contra a ofensiva do Eixo era
meta a ser atingida. Proteger a costa nordestina e o sul do Atlântico Sul
era motivo de preocupações das autoridades brasileiras. Nesse teatro de
operações de guerra, o Rio Grande do Sul se configurava como uma das
peças-chave da segurança nacional por vários aspectos: pela riqueza mineral, industrial e agrícola, a exemplo da primazia na produção de trigo
e de outros alimentos; grande efetivo militar instalado, tradicionalmente
alocado na proteção territorial contra uma possível (mais no campo discursivo que militar) ocupação argentina; e presença de um grande número de
estrangeiros e brasileiros de ascendência italiana e alemã, alguns falantes
de língua europeia, cuja desconfiança, por parte do Estado Novo, de serem
integrantes da chamada “quinta coluna” pairava na época da guerra.
No aspecto propagandístico do governo brasileiro, apresentar o
Rio Grande do Sul como um importante estado brasileiro era, por um lado,
acalmar os boatos na imprensa norte-americana que a região de procedência do Presidente da República era reduto de fascistas e, por outro, explicar
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Getúlio Vargas com base no local de seu nascimento, pois havia ideia disseminada pela imprensa norte-americana que a América Latina “formada por
territórios despovoados – com uma população primitiva, composta basicamente de pobres e mestiços” era pouco civilizada, portanto, “ambiente propício à penetração do inimigo externo alemão e japonês durante a Segunda
Guerra Mundial” (JUNQUEIRA, 2000, p. 146).
A forma pela qual o Rio Grande do Sul foi mostrado seguia modelo
adotado pelas autoridades brasileiras: assemelhar Brasil com Estados Unidos numa aproximação de (re)união de dois irmãos separados no berço. A
marca da distinção entre as duas nações precisava ser desfeita, como confiar, porém, no amigo tão diferente? Aproximar, portanto, Estados Unidos
e Brasil era tarefa. Nesse sentido, os textos reforçam o uso de elementos
já consagrados da história tradicional brasileira, tais como a expulsão de
estrangeiros, atuação de grupos locais na descoberta do ouro e diamantes,
além da expansão territorial.
O primeiro artigo analisado, intitulado Rio Grande do Sul, foi escrito
por Vera Kelsey3, tendo aparecido pela primeira vez em 1940, na obra Seven Keys to Brazil e republicado em Brazil Today no ano seguinte. O livro de
Kelsey se propôs a apresentar “um panorama da diversidade regional do
Brasil, concentrando-se, particularmente, em sete regiões mais acessíveis
ao visitante estadunidense”. Nesse caso específico, o sul do Brasil, foi descrito em diversos aspetos, tais como: população e suas ocupações, as grandes cidades, dados gerais sobre recursos, história, atividades econômicas e
artísticas” (BISPO, 2011).
O artigo de Vera Kelsey se divide em cinco partes: geografia, onde
apresenta os pampas e paisagens da região; história, em que se tenta apresentar ao leitor a trajetória política do estado com intuito de explicar o presente por meio do passado; atividades econômicas, mormente charque; o
estado na atualidade, pela modernidade urbana de Porto Alegre; por fim, o
gaúcho, espécie de etnografia comparada com o cowboy texano.
Destaca-se a comparação do Sul do Brasil com o Meio Oeste americano, onde Minnesota, Wisconsin e Texas seriam equivalentes a Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. Embora a geografia
seja forçada nesse ponto, tendo em vista que Minnesota e Wisconsin estão bem distantes de Texas, seria com base nos domínios morfoclimáticos
3 Audrey Vera Kelsey (1892-1961) foi professora da North Dakota State University, produziu
vários livros de cunho informativo e turístico sobre o Brasil. A autora tornou-se popular
como autora de livros de ficção e mistério, dentre suas obras, a novela The Owl Sang Three
Times, que tematizava a vida da colônia americana do Rio de Janeiro, mostrando, assim, a sua
existência e a potencialidades para a intensificação das relações (Bispo, 2011).
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que a comparação foi realizada com o Meio Oeste, onde haveria “um verão
quente (dezembro a fevereiro); um inverno frio (junho a agosto), com chuvas frias e noites geladas; e uma primavera e outono cintilantes” (KELSEY,
1941, p. 13).
Em se tratando especificamente do Rio Grande do Sul, a autora assevera:
Embora não seja o maior estado do Brasil, o Rio Grande do
Sul, unidade mais antiga e líder da região, sugere o Texas.
Não apenas por causa de sua posição mais ao sul, do pequeno pântano quebradiço e do histórico Rio Grande em si, suas
áreas onde quase 30 milhões de cabeças de gado vagueiam
e gaúchos de mais de um metro e oitenta [six-foot-and-over]
de altura cavalgam em busca de couro, mas principalmente
por causa de sua tendência geral para um espírito de “não
pise em mim” [Dont Tread on Me”], os dois estados têm muito
em comum (KELSEY, 1941, p. 12, tradução nossa).

As semelhanças entre os dois estados, se fossem buscadas, apareciam ao leitor: ambos se localizam na região sul e na fronteira, embora isso
não tenha o mesmo significado nos dois países; há o enaltecimento do imaginário autônomo do Texas com o Rio Grande do Sul rebelde, quando foi
comparado ao lema da bandeira amarela utilizada na guerra de independência das Treze Colônias, criada pelo general Christopher Gadsden, em
1775, “Dont Tread on Me” (não pise em mim), em que se vê uma cobra cascavel
enrolada e atenta para atacar o invasor, caso seja atacada, símbolo utilizado
por militares à época.
Enquanto o estado brasileiro se destacava pela hegemonia política, mormente no contexto da Revolução de 1930, o irmão estadunidense,
Texas, era o segundo mais extenso e um dos mais ricos dos EUA; um teve a
presença de missões jesuíticas criadoras de gado no Brasil e no outro ocorreu por meio de franciscanos em território texano; em ambos, relatos de
disputas territoriais contra estrangeiros, sobretudo espanhóis; instauração das efêmeras República Piratini (1836-1845) em território brasileiro e
a República Texana (1835-1845) incorporado voluntariamente ao território
dos EUA; o modelo do estancieiro gaúcho com o fazendeiro ianque, todas
essas semelhanças artificialmente construídas por intelectuais, aos quais
vão descrevendo suas comunidades imaginadas.
Quando se observam aspectos demográficos, Vera Kelsey enaltece
o baixo poder aquisitivo dos colonizadores portugueses no Rio Grande do
Sul, cujos parcos recursos não foram suficientes para aquisição de escravi110
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zados, asseverando que “a contribuição do negro, portanto, foi pequena”.
(KELSEY, 1941, p. 12), reforçando a ideia da baixa participação de negros
na formação populacional do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o lado indígena foi enaltecido “Os índios aqui encontrados - Charrúas e Minuanos
- estavam entre os mais selvagens da América do Sul, prezando, acima de
tudo, a guerra e a liberdade”, sendo o Rio Grande do Sul produto desses
índios com os “soldados, aventureiros e colonos mais resistentes do Brasil
Central”. (KELSEY, 1941, p.12, tradução nossa). Podemos observar ainda o
destaque feito pela autora ao alemão imigrante: “Some-se ao vigoroso estoque básico e ao clima revigorante, a vida livre e ao ar livre da cordilheira
e uma grande colonização alemã, e fica claro porque os Riograndenses são
mais altos, mais largos, mais robustos e agressivos que os brasileiros ao
norte” (KELSEY, 1941, p. 12, tradução nossa).
Para Kelsey, a presença do alemão imigrante não é vista com desconfiança, muito ao contrário, era mais um elemento de identificação entre os
dois estados, tendo em vista a constituição majoritariamente branca, com
pequena percentagem de Negros no Texas (TEXAS ALMANAC, 1939, p 38).
No Rio Grande do Sul, segundo dados do censo demográfico de 1940, aproximadamente 90% da população se declarava branca (2.944.204 dos 3.320.689
habitantes no total), 220.689 pretos, 153.376 pardos, 843 amarelos e 1.607 de
cor não declarada (BRASIL, 1950. p 148). Já no Texas, estado com o dobro da
população sul-rio-grandense, a população branca representava por volta de
85% da população (5.487.545 dos 6.414.824 habitantes), 924.391 pretos, 1.785
amarelos e 736.433 de outras “raças” (CAMPBELL & KAY, 2002. p. 177).
Para Kelsey, os ancestrais colonos e soldados caçavam os gigantescos rebanhos de gado selvagem com o mesmo espírito que Buffalo Bill caçava bisões A comparação do tipo gaúcho ao famoso caçador e artista William
Cody, conhecido por Buffalo Bill, ícone do homem do velho oeste não deixa
de ser um chamariz aos leitores da revista.
Avançando no entendimento do Rio Grande do Sul, a autora descreveu as potencialidades econômicas do estado e o que o viajante encontraria
quando estivesse na capital gaúcha: “A atitude é contagiante. O visitante
se soma um pouco e chega com uma resposta surpreendente ... Seattle!”
(KELSEY, 1941, p. 15, tradução nossa).
Nesse ponto, o imaginário geográfico do leitor salta do Sul na região do Meio Oeste, Texas, e vai ao Pacífico, na maior cidade do estado de
Washington, Seattle, cidade portuária cuja característica principal seria a
construção de habitações sobre colinas e lagos nos limites urbanos. Já Porto Alegre, incrustrada na margem esquerda do Rio Guaíba, entre a junção
de rios que nele deságuam e o extremo norte da Lagoa dos Patos, “em vez
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de Puget Sound, Porto Alegre tem este enorme lago a seus pés - 150 milhas
de comprimento por 30 de largura - que, canalizado agora, dá acesso do
Atlântico a sua longa e colorida orla, grande parte dela, como a de Seattle,
erguida em terra construída”. (KELSEY, 1941, p.15, tradução nossa).
A comparação com a cidade estadunidense foi estratégia para o
leitor se imaginar num local familiar, como informa o trecho: “para quase
tudo que Seattle tem, da universidade estadual ao sistema hidráulico, Porto
Alegre tem uma duplicata e, além disso, como capital municipal e estadual,
inclui o Palácio do Governador e outros prédios” (KELSEY, 1941, p. 15, tradução nossa). Sobre a área residencial, a autora apresenta apenas o desenvolvimento das áreas suburbanas como se fosse um modelo linear da cidade
portoalegrense: “Os distritos residentes também sugerem Seattle em suas
casas confortáveis rodeadas por gramados e jardins sombreados por árvores, embora aqui haja bouganville, lírios brancos, palmeiras e abetos em vez
de rosas, abetos e madronas”. (KELSEY, 1941, p. 15, tradução nossa).
Ambas as cidades prosperaram pelo desenvolvimento portuário e
industrial. A respeito da capital sul riograndense, o aumento populacional
na área central pressionou a expansão do perímetro urbano, “incorporando
o que era até então os subúrbios e os arraiais [...] este movimento passa a
desvalorizar os terrenos centrais e as pessoas com mais recursos começaram a investir em moradias afastadas do centro” (CASTILHO, 2008 p. 15).
Vera Kelsey atentou para o crescimento da cidade, que, na década
de 1940, já se observava vigoroso acréscimo populacional e remodelação da
paisagem urbana de Porto Alegre por meio da “realização de obras viárias,
a criação de áreas verdes (parques e praças), o início da verticalização do
centro, a construção de vários prédios públicos e o incremento da construção civil em novas áreas da cidade”, muitas delas inauguradas em 1940 para
as comemorações do bicentenário da cidade. (SILVA, 2009. p. 24) transformando a capital numa metrópole moderna e vitrine do desenvolvimento da
região sul do país.

3 O GAÚCHO - O COWBOY BRASILEIRO
Personagem frequente na cultura popular dos EUA: o cowboy (em
seu intrépido cavalo) fazia sucesso na literatura, imprensa, rádio e cinema
na narrativa de conquista do “selvagem oeste”, conhecido como Wilderness
(JUNQUEIRA, 2000, p. 68; LOCASTRE, 2011, p. 146). Por isso, foi o mote
para comparação com um tipo popular no sul do Brasil e nos países fronteiriços da região: o gaúcho, cuja descrição e comparação ao cowboy ianque
foram retratados tanto no artigo de Brazil Today, quanto em Travel in Brazil,
com semelhante tese argumentativa, a de que o tipo humano moldado a
112

RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 101-123, julho de 2022.

O Texas brasileiro: o Rio Grande do Sul e o gaúcho na perspectiva das
revistas de propaganda brasileira nos EUA (1941)

inospitalidade do território foi elemento comum nas duas nações.
Percebe-se que os termos utilizados em países da América: vaqueiro, vaqueiro, llanero, cowboy, huaso, guaso e gaúcho teriam o mesmo significado: aqueles que trabalham com o gado a cavalo, seria “um modo de
vida e um modo de expressão”, representava “a inquietação, uma relutância
em criar raízes. Ele nunca possuiu terras; ele raramente possuía gado. [...]
Esses homens se rebelaram contra as restrições da sociedade e valorizaram
sua liberdade acima de tudo. Seu habitat preferido era a fronteira que delineava a civilização da selva” (MANTHORNE, 2006, p.28-31, tradução nossa).
Sobre o caso brasileiro, o paranaense Tasso Azevedo da Silveira4 escreveu na Revista Travel in Brazil matéria intitulada O Gaúcho em que objetiva apresentar aos leitores estadunidenses e canadenses o grupo étnico que
seria tradicional do Rio Grande do Sul, conforme o escritor:
Um dos principais elementos que evoluíram este tipo, foi
a longa luta contra o domínio espanhol, ou seja, o gaúcho
de hoje é produto do instinto de brasilidade, no momento em que novas energias eram necessárias para empurrar
nossa fronteira para o Sul, para sustentar e apresentar uma
barreira invencível ao ímpeto conquistador dos filhos da ardente Espanha. (SILVEIRA, 1941, p.20, tradução nossa, grifo
nosso)

O autor brasileiro enalteceu a força de um sentimento nativista,
chamado de “brasilidade”, para aproximar-se do leitor norte-americano
pondo o gaúcho como um colono rebelde contra a metrópole espanhola,
assemelhando-se ao patriota, alcunha dos colonos das Treze Colônias rebelados contra a Coroa Inglesa no século XVIII.
Quanto ao fenótipo, observa-se carga de valores característicos daqueles tempos. Vera Kelsey assevera que, de um lado, há aproximação do
gaúcho com o cowboy estadunidense, de outro, há distanciamento com o
congênere nordestino, o vaqueiro caboclo denotando, conscientemente
ou não, valores que inferiorizam miscigenação, presentes tanto no Brasil
quanto nos EUA, como se vê na passagem:

4
Tasso Azevedo da Silveira (1895-1968), bacharel, político, professor e escritor.
Trabalhou em vários jornais brasileiros, publicou diversas obras, dentre elas, As Imagens
Acesas (1928), Definição do Modernismo Brasileiro (1932), Contemplação do Eterno (1952), Regresso
à Origem (1960) e Puro Canto (1962). TASSO da Silveira. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de
Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa22373/tasso-da-silveira>. Acesso em: 21 de abr. 2021. Verbete da
Enciclopédia.
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[...] Com mais de um metro e oitenta de altura, de proporções esplêndidas, mesmo a pé o vaqueiro riograndense é
uma figura marcante. [...] Em vez do couro empoeirado do
vaqueiro, seu traje resplandece. Bombachas largas - calças
largas e folgadas para fácil movimentação. [...] De certo
modo - postura, gesto, fala, caráter, hábitos, dimensões - ele
é exatamente o oposto daquele nordestino, caubói, o vaqueiro. Filho de planícies férteis e sem fim, abençoado com
o desconhecimento [ignorance] das secas e solo árido, capaz
de viver livremente sem um tipo aventureiro, jovial, valente
e galante - um verdadeiro cavaleiro com uma arrogância.
Guiar o gado até o seu é um jogo; Cada rodada é uma festa.
(KELSEY, 1941, p. 14, tradução nossa, grifos nossos).

Um contraponto a ser notado entre as figuras do vaqueiro e do
gaúcho pode ser observado no artigo denominado “O vaqueiro”, escrito
por Octávio Domingues5, publicado em Travel in Brazil, em 1942. O autor
apresenta o vaqueiro também como uma das figuras mais interessantes do
Brasil e busca uma proximidade com o cowboy: “Este cowboy brasileiro é
um pouco semelhante ao seu protótipo americano, embora diferindo em
muitos pontos essenciais; ambos são empregados na pecuária na serra”
(DOMINGUES, 1942, p. 18). Assim como Kelsey, realiza uma descrição pictórica do vaqueiro:
Para se proteger nessas corridas pelo mato o vaqueiro usa
roupas confeccionadas com peles de veado curtidas, compostas por chapéu de aba larga, peitoral, túnica e calça justa,
com luvas para as mãos. O cavalo usa um peitoral de couro
cru resistente pendurado no pescoço com as pontas amarradas na sela (DOMINGUES, 1942, p. 21, tradução nossa)

A pretensa superioridade do gaúcho sul riograndense em relação
ao vaqueiro nordestino evidencia o pensamento muito disseminado entre
os estadunidenses de que a civilidade pertence aos povos de pele branca.
(JUNQUEIRA, 2000, p. 140). Esses valores negativos à miscigenação podem ser
ilustrados na reportagem sobre o Brasil na revista Life, de 23 de novembro de 1936,
em que o magazine apresentou o Brasil como “a maior e potencialmente mais rica
das nações que participariam da Conferência Pan-americana”. Exibiu belas fotos
5 Octávio Domingues (1897-1972) graduou-se como engenheiro agrônomo em Piracicaba
(SP), foi um dos responsáveis pela constituição de Zootecnia como curso superior, professor da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e da Faculdade de Farmácia e de Odontologia
Washington Luís em Piracicaba, presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia de 1951 a
1968 (ROSA, 2005).
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da Capital da República, mas também mostrou o retrato da pobreza e da “mistura racial” brasileira. Life tratou da suposta “incurável preguiça” dos “encantadores
brasileiros” e esse fator, segundo o magazine, decorreu de os conquistadores portugueses não terem trazido suas esposas, casando-se com índias, cujos descendentes se
juntaram com sangue dos escravos negros (LIFE, 1936, p. 40-41, tradução nossa).
Encontra-se ressonância dos valores negativos relacionados à miscigenação no artigo de Domingues sobre os vaqueiros. Ele, notavelmente,
foi um dos partícipes do Boletim de Eugenia (1929-1932) ao lado do médico
paulista Renato Kehl, divulgando ideias acerca da eugenia e miscigenação.
Para Domingues, os vaqueiros nordestinos são caracterizados como originários do homem branco europeu, com alguma participação do indígena, e
menos ainda do negro:
Nesta região isolada, num clima quente e agreste, sujeito à
calamidade das secas periódicas irregulares, desenvolveu-se esta classe de povos, descendentes dos primitivos colonos brancos, - portugueses e holandeses, com um pouco
de mistura aqui e ali de alguns índios, e em menor grau de
sangue negro. Este povo, claramente marcado pelos seus
hábitos e fisionomia étnica, e denominado “sertaneja”, é
mais verdadeiramente representado pelos vaqueiros, cujos
costumes, métodos e espírito corajoso são dignos de estudo
e de registo (DOMINGUES, 1942, p. 18-19, tradução nossa).

Os argumentos ora apresentados por esses autores, comuns ao leitor estadunidense, revelam dois traços importantes: a permanência da visão estrangeira sobre a população brasileira amolentada pelo clima, que incomodava os intelectuais brasileiros (SEVCENKO, 2003. p. 45), e resquícios
das teorias da degenerescência, oriundas do racismo científico do século
XIX (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2007, p. 87), lembrando que as ideias eugênicas – que foram muito utilizadas pelos racistas no modernismo - nasceram no seio da nação norte-americana (GOULD, 1997, p. 347-359).
Possivelmente, Vera Kelsey leu artigo de Life, e como filha de seu
tempo, não deixou de transparecer os valores raciais da época ao apresentar o Rio Grande do Sul, de clima temperado e ascendência, supostamente,
diferente da do vaqueiro do nordeste do Brasil, assolado pelo semiárido,
superior ao restante do Brasil. Adiante, pode-se ver aproximação do gaúcho
e cavalo como um só ser, espécie de centauro regional, assim como o cowboy
texano, tanto em Kelsey quanto em Silveira:
Montado em seu pingo - companheiro, amigo e confidente
- ele é um centauro se com isso se quer dizer que cavalo e caRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 101-123, julho de 2022.
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valeiro parecem ser um só. Desde a infância, ele mal sai da
sela, exceto para dormir e jogar. Ele pesca nele, participa de
festas nele (incluindo partidas de bebidas), ouve missa ou
luta nele, usando seu cavalo como projétil e se jogando na
briga em abandono heróico, embora teatral. (KELSEY, 1941,
p.14, tradução nossa, grifo nosso).

A analogia ao cowboy é perceptível, pois, nos EUA, a ideia de liberdade por meio da cavalgada aponta “mais do que apenas desejo de viajar ao
estilo vida ao ar livre”. “Joe McCoy, que conhecia o cowboy tão bem quanto,
senão melhor do que qualquer pessoa, disse-nos que a vida do cowboy é “difícil e cheia de exposição, mas [é] selvagem e livre, e o jovem que há muito é
um cowboy tem pouco gosto por outra ocupação” (MCCOY, 1874, p.10 apud
LAMBERT, 1967, p.63, tradução nossa).
Silveira retrata o cavalo como um componente extensivo e inseparável do gaúcho, resgatando ainda a figura mitológica grega do Centauro para comparar com a criação da imagem do gaúcho, conforme descrito
pelo escritor:
[...] As enormes distâncias, o tipo de atividade humana que
lhes é peculiar - a criação de gado - permite ao gaúcho continuar a ser, no cotidiano do presente, o centauro lépido das
Guerras Guerrilheiras. [...] Montado no seu querido “Pingo”
com o seu chapéu de couro de aba larga ou feltro, nos ombros um “Poncho” oblongo que tem uma abertura no centro
para a passagem da cabeça, o lenço brilhante em volta do
pescoço, para as calças as “Bombacha” [...] corte completo
até os tornozelos onde se juntam para caber nas suas chiques botas de couro, adornadas com esporas gigantes, o
gaúcho é uma visão que se enquadra na moldura da planície, como uma inspirada criação pictórica. (SILVEIRA, 1941,
p.21, tradução nossa. Grifo nosso)

A relação do gaúcho com seu pingo (como era chamado cavalo pelos
nativos) se assemelha ao cowboy com seu alazão, como se vê na passagem:
“Outro detalhe do código proibia qualquer pessoa de usar um cavalo do cordão de outro cowboy. Depois que os cavalos foram entregues ao cowboy, ninguém, nem mesmo o chefe, poderia montar em um deles sem a permissão
do cowboy, embora eles ainda pertencessem tecnicamente à unidade e não
ao cowboy” (LAMBERT, 1967 p. 61-71, tradução nossa).
O gaúcho brasileiro adornado com trajes típicos imaginado pelos
dois escritores também foi representado no cinema. Em 1942, no ano se116
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guinte à publicação desses artigos, o filme de Walt Disney Alô Amigos retratou quatro países da América Latina: Peru, Chile, Brasil e Argentina. Nesse
caso, o gaúcho não se tratou do habitante do Rio Grande do Sul, mas sim
do congênere argentino, cuja comparação com o cowboy norte-americano:
É tão explícita que em uma parte do desenho eles trocam
a roupa do personagem Pateta (vaqueiro do Faroeste)
pelos trajes típicos do gaúcho, pois segundo o narrador
do desenho, os dois possuem muita semelhança, apesar
de seu vestuário variar “ligeiramente” entre um e outro.
(LOCASTRE, 2011, p. 149).

Nesse aspecto, para as revistas Brazil Today e Travel in Brazil, o gaúcho é o exemplo de brasilidade da fronteira. Já para o cinema, o gaúcho é a
representação típica do argentino. Plasticamente, os dois tipos de gaúchos
são comparados ao cowboy texano, portanto, esse tipo folclórico seria comum entre Brasil e Argentina, tendo sua descrição utilizada para qualquer
nacionalidade, já que a personagem, atuação e comparação com o vaqueiro
iaque seriam semelhantes.
Como construção histórica, o gaúcho nativista, seja no Rio Grande do Sul, na Argentina ou EUA, aparece como o homem autossuficiente,
independente e corajoso, um orgulho nacionalista desses países, contudo,
o historiador estadunidense Lewis Atherton ressalta o paradigma da construção pictórica dessa figura, conceituando como um enigma:
O gaúcho era um contrabandista colonial de peles e de status social extremamente baixo, primeiro desprezado e depois temido pelas classes altas à medida que crescia em número. Como ele se tornou o símbolo do arrojado cavaleiro,
o amante bem-sucedido, o menestrel cantor das planícies e
o nobre defensor dos pobres constitui um enigma tão fascinante quanto explicar a ascensão de seu irmão norte-americano, o vaqueiro, a um igualmente exaltado status (ATHERTON, 1961, p. 4, tradução nossa).

A modernidade do século XX seria o motivo da adaptação da rusticidade do gaúcho aos novos tempos. Para Tasso da Silveira, ele é “enormemente adaptável ao mais alto nível de refinamento, civilização e cultural”
(SILVEIRA, 1941, p. 23, tradução nossa), pois despontaria elementos de importância a valores modernos como lealdade, cavalheirismo, detentor de
código de honra e impetuosidade ao extremo. Para Vera Kelsey, como o vaqueiro da América do Norte, “os dias do gaúcho estão cada vez mais curtos.
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Os métodos modernos e a mecanização da pecuária não estão apenas reduzindo a demanda por seus serviços, mas também embotando o glamour da
vida que o criou e sustentou”. (KELSEY, 1941, p.15, tradução nossa).
De acordo com Kelsey, a bravura no sangue do centauro do Rio
Grande do Sul seria transportado para outro campo com a modernidade:
o controle de outro cavalo, o avião. Dito de outra forma, a aviação seria a
nova fronteira a ser conquistada pelos “ex-gaúchos do Rio Grande do Sul”.
A escritora comenta sobre o traço de personalidade agressivo do gaúcho e
do desenvolvimento da região com base no espírito empreendedor:
Típico da região são as pessoas também. “Agressivos - tão
agressivos que se desculpam: “Não podemos evitar”, explicam eles; “Nossa história nos fez assim.” Empreendedor ....
como o grupo empenhado em colonizar o estado, abrindo
florestas no interior, construindo estradas, levantando o
terreno em pequenas áreas, cada uma com acesso à água,
erguendo uma igreja, uma escola e uma loja em vários pontos, então importando de outras partes do Brasil e da Europa 10.000 ou até 40.000 imigrantes para desenvolvê-lo enquanto fazem outro. (KELSEY, 1941, p.15, tradução nossa).

Alcunha de ex-gaúcho significou a entrada no mundo dito civilizado da política na intimidade, o rústico gaúcho tiraria o poncho, lenço e
bombacha e vestiria os ternos da alta moda, imprescindíveis nos três poderes da República. Exemplo disso ocorreu narrativa construída pela biografia de Oswaldo Aranha, visto com muita simpatia nos EUA, retratada com
inúmeras virtudes na imprensa norte-americana, mormente, pela coluna
política Washington Merry-Go-Round, assinada por Drew Pearson e Bob Allen, publicada em centenas de jornais estadunidenses. A imagem de um
pródigo líder brasileiro nos EUA começava a ser formada, perfazendo um
misto de exuberantes qualidades de bravura – “um ex-gaúcho com marcas
de chumbo no ombro”; e liderança – “liderou cinco revoluções que ajudaram a colocar presidente Vargas no poder no Rio de Janeiro” (PEARSON,
1935).
Por fim, embora não haja informação nas matérias analisadas neste
artigo que o Rio Grande do Sul era local de nascimento e vida política do
Presidente da República, porém, há outras matérias dessas revistas alusivas ao Presidente Getúlio Vargas que retratam a imagem cultivada do presidente brasileiro como um pacato homem de família, herdeiro da política
gaúcha (LEVINE, 2002 p.13). Essa referência a Vargas como filho da tradição gaúcha não deixa de refletir também a vida do habitante dos pampas, como Brazil Today asseverou em outra matéria, que o sorriso franco,
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a preferência pelas cavalgadas e jogos de golfe, a predileção pelo cinema
estadunidense e senso de humor apurado, cujas boas piadas resultavam
numa gargalhada majestosa. O gosto pela vida simples e familiar herdada
dos pampas marcava o caráter pacífico do homem por trás da Presidência
do Brasil (BRAZIL TODAY. Ano 1. Sept. 1940, p. 13, tradução nossa).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, de acordo com análise das matérias apresentadas, os
textos, nitidamente de apelo propagandístico, mostram o estado do Rio
Grande do Sul, terra do Presidente da República, grandioso, próspero, focado exclusivamente em seus interesses e na prosperidade do país, em comparação com o rico estado do Texas, revela, portanto, a faceta do governo
brasileiro na construção da imagem do país como irmão dos EUA, cuja parte da população, apesar de ascendência alemã e italiana, não faziam alusão
a sua pátria na segunda grande guerra.
A leitura dos artigos propiciou captar, por meio dos articulistas,
como esses textos exerceram a função de etnógrafos da comunidade sul
riograndense na descrição da vida e costumes da população do sul do Brasil. Assim, os textos contribuíram na criação de uma relação de aproximação entre países longínquos. No caso deste artigo, pode-se imaginar como
os estadunidenses, vizinhos do Norte, puderam (re)descobrir um país tão
grande quanto o seu, e em determinados momentos, assustadoramente semelhante, localizado ao Sul do Rio Grande.
Conforme o ideário da época, o ser humano é fruto do lugar, no
caso, a fronteira moldou o gaúcho, como ocorreu no oeste dos EUA, o cowboy
brasileiro foi representado como o filho legítimo da região, e por mais que
fossem tipos distintos de culturas díspares, para a propaganda brasileira,
eram primos legítimos: o gaúcho e o cowboy.
Destarte, os leitores interessados nos assuntos estrangeiros poderiam acompanhar os desdobramentos da política, cultura e cotidiano do
Brasil, como um romance de aventura moderno, envolvendo não apenas
exóticas florestas intocáveis, silvícolas desnudos ou feras indomáveis, mas
também a palácios e atuações de autoridades no imbricado jogo político
daquele momento.
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A CIÊNCIA ENTRE O PRESENTE E OS FUTUROS:
JORNALISMO CIENTÍFICO E HISTÓRIA DO TEMPO
PRESENTE POR MEIO DA SEÇÃO ATUALIDADE
CIENTÍFICA (1963-1988)
SCIENCE BETWEEN THE PRESENT AND THE FUTURES:
SCIENTIFIC JOURNALISM AND HISTORY OF THE
PRESENT TIME THROUGH THE ATUALIDADE CIENTÍFICA
SECTION (1963-1988)
Pedro Eurico Rodrigues1
RESUMO
O presente artigo se propõe apresentar a seção chamada Atualidade Científica
do jornal O Estado de S. Paulo, que foi atuante na divulgação científica do país e
do mundo, entre os anos de 1963 e 1988. Em um primeiro momento, apresenta a
trajetória das publicações no jornal. Em um segundo momento o teor dos artigos
que geravam esperanças e expectativas. Havia temas recorrentes nos artigos seção, que projetavam alguma noção de futuros, tanto nos indivíduos, bem como no
tempo que se queria mudar. As temáticas escolhidas para análise eram variadas,
abordavam a longevidade humana, a cura de doenças variadas e os benefícios da
energia atômica, entre outras. Neste artigo, há uma discussão com a bibliografia
de autores que trabalham com os jornais e autores que dedicam suas pesquisas à
história da imprensa, a fim de usar metodologia debatida para análise da seção do
jornal. Os pressupostos teóricos dialogam com a história do tempo presente, privilegiando perceber como, no presente, os passados e os futuros são mobilizados
pelos articulistas da seção ao enfatizar como esses vários futuros imaginados
divergiram no presente, pois a maior parte das esperanças e expectativas não se
concretizaram. Essas experiências científicas, políticas e urbanas vivenciadas pelos brasileiros são pautas recorrentes nas páginas do Estadão, pois por mais que o
contexto fosse de insegurança para alguns, as percepções são múltiplas quando se
trata desses tempos.
Palavra-chave: Atualidade Científica. Jornalismo Científico. História do Tempo
Presente. Futuro.

1 Possui graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2009) e
mestrado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2012). Atualmente é
aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade do Estado
de Santa Catarina (PPGH-UDESC). Tem experiência na área de História, com ênfase em
História, atuando principalmente nos seguintes temas: imprensa, jornalismo científica,
jornal O Estado de S. Paulo, internet, história do tempo presente, cidades, sociabilidades e
história.
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ABSTRACT
This article proposes to present the section called Actualidade Científica of the newspaper
O Estado de S. Paulo, which was active in the scientific dissemination of the country and
the world, between the years 1963 and 1988. In a first moment, it presents the trajectory of
publications in the newspaper. In a second moment, the content of the articles that generated
hopes and expectations. There were recurring themes in the section articles, which projected
some notion of futures, both in individuals, as well as in the time that one wanted to change.
The themes chosen for analysis were varied, and addressed human longevity, the cure of
various diseases, the benefits of atomic energy. In this article, there is a discussion with the
bibliography of authors who work with newspapers and authors who dedicate their research
to the history of the press, in order to use the discussed methodology to analyze the section of
the newspaper. Theoretical assumptions dialogue with the history of the present time, privileging to perceive how, in the present, the past and the future are mobilized by the section
writers, emphasizing how these various imagined futures diverged in the present, since most
of the hopes and expectations are not met. materialized. These scientific, political and urban experiences experienced by Brazilians are recurrent guidelines in the pages of Estadão
because, however much the context was of insecurity for some, the perceptions are multiple
when it comes to these times.
Keyword: Atualidade Científica. Scientific Journalism. History of the Present Time. Future.

INTRODUÇÃO: MIRANDO O FUTURO
Façam uma ideia de um dia numa casa, numa época futura
em que muitas dessas drogas e operações elétricas sejam
coisas corriqueiras. Marido e mulher acordam. Ela está de
mau humor, a solução é simples: o marido deixa cair um
comprimido de alegria na sua xícara de café. A exuberante
animação do marido a irrita. Disfarçadamente ela joga uma
pilulazinha amortecedora no copo do marido e ele sai para
o trabalho de rosto comprido e humor sombrio. O rosto dela
desanuvia.
Ele entra no escritório, onde tem uma importante demonstração para fazer, mas está nervoso e não consegue dominar
os fatos. Ele toma uma combinação de pílula que o faz concentrar toda a sua atenção e convocar todos os seus conhecimentos sobre o assunto e seu trabalho se faz facilmente.
No refeitório, Junior está ansioso por marcar seu primeiro encontro com uma coleguinha, sua namorada, mas, sem
coragem para isso, entra furtivamente numa sala da faculdade, onde sabe que pode fazer uma auto estimulação pelo
rádio. A sala está vazia e rapidamente ele liga seu eletrodo
n° 79 à extensão de emissão de sinais. À medida que estes
fluem na sua mente, sente uma onda de sentimentos amistosos e uma vontade de tagarelar. Apressa-se depois em voltar para o refeitório e Julia corresponde a suas esperanças,
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dizendo que adoraria sair com ele na sexta-feira à noite.
Depois do jantar, a família se reúne obedientemente à volta
do equipamento de uma estação de rádio e cada um ajusta
seu aparelho receptor à adequada frequência. A mãe recebe
10 minutos de impulsos no seu centro de prazer, como pagamento do delicado trabalho que realizou no encontro do
comitê cívico. O pai admite que tomou uma pílula mental.
(Ele não podia deixar de fazer isso, porque ao fornecimento
de água foi recentemente adicionado um extrato de soro da
verdade). A filha Lola se queixa de que a aula do seu quinto
ano continua uma explicação complicadíssima sobre a mecânica celeste. Depois de três sinais de motivação ela anuncia que deseja estudar a mecânica celeste e se retira para sua
massa de estudos, com duas pílulas de puromicina na mão.
Já a noite avançada, o pai se põe a passar a revista os acontecimentos do dia. Levanta-se afinal e vai para o consolo
de frequência. Houve um tempo em que ele detestava seu
trabalho, mas agora ele trabalha com prazer. O trabalho era
o mesmo, mas ele tomou comprimidos pró-trabalho, prescritos pelo estado. E reflete ele; é um bom trabalho. O cronometro de ação retardado envia impulsos quando ele volta
para a câmara onde se acomoda para uma noite de sono
sintético.
Ora, isso ainda tem tempo.... Não tanto quanto pode-se
pensar, garantem alguns especialistas. Quando então? 1989
ou 1990? É bem possível (REINERT, 1973, p. 193).

A parte da matéria acima parece que foi retirada dos livros de ficção
científica do início do século XX, mostrando que a ciência dos anos de 1989
e 1990 poderia estar tão avançada que uma pílula ou o simples aperto de
um botão resolveria qualquer coisa vista como um problema relacionado
ao cérebro.
Imagine-se um jovem leitor em 1973. Está lendo o jornal em seu quarto, num domingo pela manhã. Vai direto para parte científica e lê a matéria
que abre este texto. Logo depois da leitura do artigo se põe a fantasiar as possibilidades que lhe aguardam no futuro. Passa a ter a esperança de que um
simples comprimido poderia lhe fazer apresentar, com facilidade, o trabalho
da escola sobre os afluentes do rio Amazonas na segunda-feira ou que, com
o simples girar de botões, como sintonizar as estações do seu rádio ou trocar
de canal da televisão, poderia aprender todos os conteúdos das futuras provas que já haviam sido marcadas para aquela semana quente de fevereiro. Ao
vislumbrar que em poucos anos tudo isso poderia sim, ser viável, ele constrói
uma expectativa do que poderá ocorrer, e se convence que terá que estudar
naquele domingo pois, para o leitor, apenas as gerações futuras não precisaRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.
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riam passar por todos esses temas e situações escolares e somente no futuro,
1989 ou 1990, todos poderiam ter os benefícios da ciência a seu alcance.
Longe da imaginação histórica, este artigo chamado “Será viável controlar o cérebro?” publicado em 25 de fevereiro de 1973 na seção Atualidade Científica do jornal O Estado de S. Paulo
possibilita vislumbrar vontades, não somente dos jornalistas e dos cientistas, mas também de uma parcela da população leitora, que gostaria de
controlar a ciência ao seu bel prazer. As ciências e a tecnologia são formas
de poder e de distinção social (QUEIROZ, 2007), e controlá-las é atestar que
está acima dos demais. Esta seção, que é o objeto da pesquisa que resultou
este artigo, irá investigar a aproximação entre a ciência e a ficção científica
na construção de cenários e possibilidades de futuro presentes nas matérias
do Estadão. Desta maneira, pretende-se problematizar, por meio da análise do jornalismo científico, produzido e publicado pela seção Atualidade
Científica do jornal o Estado de S. Paulo (1963-1988), uma nova concepção
de futuro controlado pela ciência e tecnologia do período da Guerra Fria.
O jornal O Estado de S. Paulo foi selecionado como documento,
por entender-se que ele manteve uma linha editorial constante, e mesmo que se colocando como isento, é um forte defensor das pautas liberais
(AQUINO, 1999; CAPELATO e PRADO, 1980), desta forma é possível vislumbrar os diálogos com a sociedade que o consumia na época, bem como a
suas esperanças e expectativas para o Brasil entre as décadas de 1960 e 1980.
Quais esperanças são apresentadas aos leitores e que expectativas
de sociedade vão ser construídas a partir do jornalismo científico?
A história dos conceitos, traçada por Reinhart Koselleck ao longo de
sua carreira, servirá aqui como marco teórico para diferenciar os conceitos
de esperança e horizonte de expectativa. A história dos conceitos ou história
conceitual, foi concebida por filósofos e historiadores alemães na década
de 1970, e pretende formular um conjunto de parâmetros iniciais para a
história científica.
Entenderei como esperança, as vontades individuais de um futuro próximo, constituído de pouca racionalidade em detrimento
do que está sendo esperado. Assim como no mito grego de Pandora
, a antecipação/esperança é a aquela que resiste, a última que quer sair
da jarra, no mundo já contaminado com todas as mazelas. É a esperança
que incute confiança nos sujeitos. Constrói uma sensação de segurança.
Segundo Koselleck, as relações entre esperança e recordação são inversamente proporcionais, quanto mais esperança menos recordação, e desta
forma “o passado quer se transferir para o futuro”(KOSELLECK, 2012, p.
257), no receio de ser contemplado com aquilo que se deseja. Esta ansieda128
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de é sintoma do presente acelerado, impulsionado muitas vezes pela lida
jornalística, pelo acúmulo de afazeres e pelas variadas interações pessoais,
que são sintomas, também, da emergência da transição do regime moderno de historicidade (1789-1989) para um novo regime de historicidade que
se anuncia: o presentismo (1989 ao presente)(HARTOG, 2013).
Já o conceito horizonte de expectativa vai ser compreendido como
dentro da relação com o espaço de experiência, quão maior for o espaço de
experiência menor será o horizonte de expectativa, e vice-versa, pois ambas as categorias, são inversamente proporcionais (KOSELLECK, 2012). Ao
contrário de esperança, que atua no sujeito, o horizonte de expectativa está
relacionado ao tempo histórico. O espaço de experiência está diretamente
ligado ao passado, enquanto o horizonte de expectativa se figura ao futuro,
e desta forma eles se diferenciam no presente de forma desigual. Por meio
destas categorias, busca-se compreender como a seção Atualidade Científica
forjou novas possibilidades por meio da ciência tanto para os seus leitores
quanto para os novos tempos que se anunciavam.

1 HISTÓRIA DE UM JORNALISMO CIENTÍFICO POR MEIO DE
ATUALIDADE CIENTÍFICA
Esta seção foi o principal carro chefe do jornal a respeito da divulgação científica, que começou a ser publicada em dezembro de 1963 até julho
de 1988. As publicações de Atualidade Científica começaram na edição de domingo, estas por sua vez, eram costumeiramente maiores que as publicações nos demais dias da semana, pois além do noticiário habitual tinham
conteúdos mais diversos. As edições do fim de semana tinham a função de
promover uma leitura mais demorada. Esta prática se constitui por dois
fatores: primeiro por não haver jornal nas segundas-feiras, devido a uma
lei municipal de 11 de junho de 1927 que proibia o trabalho aos domingos
; e o segundo fator era creditado ao maior tempo que o seu leitor tinha no
seu dia de descanso. Assim, a seção segue timidamente nos primeiros anos
com meia página de jornal, e ao longo dos anos vai tomando maior espaço
chegando a ter até quatro páginas de conteúdo no seu ápice entre os anos
de 1966 a 1974.
A Atualidade Científica começa com a intenção de divulgar a ciência e a
tecnologia do Brasil e do Mundo. Na sua primeira publicação de 1º de dezembro de 1963 (Figura 1), foram apresentados apenas três artigos que versavam
sobre os seguintes temas: química, física e medicina. Somente o primeiro artigo relacionado à Química foi assinado, pelo professor de química Quintino
Mingóia, que falava sobre um novo medicamento relativo a cura da malária.
O artigo sobre física abordava a morte recente do físico Niels Bohr. E o de
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.
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medicina tratava do uso da energia nuclear nas práticas médicas.
Entre os vários anúncios publicitários, chamadas de futuras reuniões e as matérias que compunham esta seção encontrava-se o seguinte
recado aos leitores no canto superior esquerdo, com o título “Nova Secção”:
Objetivando ampliar a gama de informações que normalmente publicamos em nossas páginas e coordenando a
crescente importância que os assuntos científicos tomam
no interesse do grande público, iniciamos hoje a publicação semanal, aos domingos, de uma secção destinada à
divulgação dos fatos científicos. Solicitamos aos Institutos
científicos interessados o envio de informações sobre seus
trabalhos aos cuidados de “Atualidade Científica”(O ESTADO
DE S. PAULO, 1963, p. 34)

Desta forma, foi possível apreender as intenções iniciais da seção:
divulgação de fatos científicos, em especial, os produzidos pelos centros
de pesquisas brasileiros. Porém, ao longo da década de 1960 e 1970 as publicações científicas sobre a ciência do Brasil passaram a ficar em segundo
plano, dando mais espaço a divulgações científicas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que tratavam dos mais variados
temas: desde a ufologia até a esperança da cura de várias doenças.
É importante salientar que as agências de notícias internacionais
têm um importante papel na seção Atualidade Científica, e elas nem sempre são mencionadas, na maioria dos casos, os jornalistas internacionais são apontados com a seguinte frase abaixo do seu nome “Especial
para ‘O Estado’”. Ao consultar a capa do jornal dos anos em que a seção
foi publicada, constam geralmente abaixo do sumário a seguinte informação: “O serviço noticioso internacional do ‘Estado’ é elaborado com
telegramas das agências AFP, ANSA, AP, DPA, LATIN-Reuters e UPI”
. Tânia Regina de Luca aponta que as seguintes agências internacionais ganham força no Brasil no início do século XX e dão um caráter mais informativo aos jornais:
Havas, Reuters, Associated Press e United Press Association – e
pelas sucursais dos principais diários do país e do exterior. Consagrou-se a ideia de que o jornal cumpria a nobre
função de informar ao leitor o que se passou, com rigoroso
respeito à “verdade dos fatos”. Mudança sem volta, em que
pese o percurso atribuído do jornal-empresa e os limites do
grau efetivo demercantilização diante de entraves de estreita vinculação que os diários continuaram a manter com o
mundo da política (DE LUCA, 2013, p. 152-153).
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Figura 1.Primeira publicação da seção em 1º de dezembro de 1963

Fonte: Acervo do Estadão: (O ESTADO DE S. PAULO, 1963, p. 34)
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Em 10 de outubro de 1976, a seção tem a sua última publicação com
o título Atualidade Científica, sem nenhum aviso prévio nas suas páginas
que no domingo seguinte as publicações de ciências e tecnologia seriam
incorporadas ao recém-inaugurado Suplemento Cultural, que teve como
responsável pelo “Noticiário Científico” o editor de Atualidade Cientifica:
Marco Antonio Filippi2. O Suplemento Cultural como se pode perceber em
seu primeiro editorial mostra ser um apêndice do jornal de domingo capaz
de abordar variados temas, tais como “Ciências Naturais”, “Artes”, “Letras”,
“Ciências Exatas Tecnologia” e “Ciências Humanas”:
A publicação do Suplemento Cultural, cujo primeiro número circula hoje, marca a retomada de uma das mais caras tradições de “O Estado de S. Paulo”, para o qual a função
formativa da imprensa não menos importante que a informativa. Para esta folha, ambas se completam, uma vez
que é precisamente a diversidade de informação em todos
os campos, a informação limpa e segura, que possibilita a
ampla interpretação e a justa avaliação do alcance dos fatos,
sejam eles referentes à vida cotidiana, às especulações do
mundo político, ou às conquistas da ciência em seus diferentes ramos. A imprensa cumpre seu papel no mundo moderno fazendo chegar com rapidez ao leitor a informação
dos fatos e sua interpretação(SCALZO, 1976, p. 2).

O Editor do Suplemento Cultural, Nilo Scalzo, apresentava uma
nova forma de redação em termos de escrita jornalística, pois este suplemento do jornal Estado de S. Paulo tentara ser a continuação de um projeto
anterior - o Suplemento Literário - projetado por Antonio Cândido3, professor de Literatura da USP, e que mais tarde teve como editor chefe o próprio
Nilo Scalzo. Com o Suplemento Cultural houve uma novidade, uma vez que
todos os artigos são assinados, o que ocorria em poucos artigos de Atualidade Científica no período anterior.
2 Marco Antonio Filippi foi o editor da seção entre 1963-1988, em 1977 junto com outros
jornalistas fundou a Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC) (OLIVEIRA, 2014).
Ao longo da sua careira no Jornal aparece no jornal O Estado de S. Paulo como editor do
noticiário científico. A primeira matéria encontrada pela busca no Acervo do Estadão assinada
com o seu nome é datada de 25 de setembro de 1962 e, já escrevia sobre ciência e tecnologia:
“As comunicações por intermédio de satélites artificiais” disponível em: <https://acervo.
estadao.com.br/publicados/1963/04/30/g/19630430-26998-nac-0055-sci-9-not-xsswxxk.jpg>.
Acesso em 23 de janeiro de 2018.
3 Sobre o Suplemento Literário conferir: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,nosuplemento-literario-o-encontro-de-varias-geracoes,6862,0.htm . Acessado em 13 de fevereiro
de 2018.
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Essa nova fase das publicações científicas dura menos de dois anos,
pois em 16 de novembro de 1977 a seção Atualidade Científica retornou às
páginas do Estadão às quartas-feiras, paralela ao Suplemento Cultural aos
domingos. A seção teve um leiaute bem diferente dos últimos treze anos,
pois vai passar a ocupar apenas um quarto das páginas iniciais do jornal,
dividindo espaço com as seções que parecem dar informações rápidas e
promover a recreação de seus leitores como: “Tempo e Temperatura”, “Filatelia”, “Efemérides”, “Palavras Cruzadas”, “Charadismo” e algumas tirinhas
de autores nacionais e estrangeiros. No retorno da seção, o seu editor continua sendo Marco Antonio Filippi, que assinava o artigo intitulado “Jornalismo Científico, propósito de uma seção”:
A ciência e o jornalismo são duas grandes forças do mundo
moderno. O desenvolvimento extraordinário da primeira
neste século, levou a afastá-la cada vez mais do homem comum e necessário foi buscar novas forma de aproximação.
Contribuiu para essa situação o fato de os pesquisadores
tenderem a falar uma complicada linguagem própria, pouco
acessível, inclusive aos especialistas de outras áreas.
A forte implicação que a ciência na vida diária das nações e
dos indivíduos fez com que eles se interessassem por ela não
apenas por curiosidade, mas por uma inadiável necessidade.
O homem comum quer e necessita saber da ciência e da
tecnologia que o rodeia. É preciso saciar essa curiosidade,
mostrar o interior de qualquer fato científico, despertar
vocações, buscar apoio e crítica dos governos e da comunidade. Ademais, apesar da ciência ter colocado o século XX
entre os períodos heróicos da civilização humana, parece
estranho que justamente ela, dentre todos os empreendimentos do século, seja alvo de ataques – e desfechados por
aqueles que se mostram mais afinados com os nossos tempos, com as artes e o modo de vida contemporâneos.
Essa imensa tarefa de aglutinação de idéias, fatos e opiniões
é missão do jornalismo científico, que deve aproveitar-se de
todos os meios de que dispõe para aproximar a ciência dos
indivíduos e facilitar a esses a compreensão e uso daquela. Deve proporcionar o livre debate de idéias e conceitos, e
ajudar a encontrar o melhor caminho.
O Estado sempre compreendeu o papel do jornalismo científico, e desde sua fundação, há mais de 100 anos, notas
científicas aparecem em suas edições.
Em 1963, essas publicações, dispersas até então, foram reunidas em uma seção especializada Atualidade Científica, que durante 13 anos foi publicada regularmente aos domingos. Em
1976, um novo avanço na mesma direção foi dado com o aparecimento do Suplemento Cultural, incorporando em suas
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páginas a seção existente e incluindo ainda Artes e Letras.
Mais um passo e agora dado. Retorna a partir de hoje, às
quartas-feiras, Atualidade Científica, voltada a informação
breve e à interpretação do fato científico iminente. Continua com o Suplemento Cultural, principalmente a análise
mais abrangente dos temas de ciência(FILIPPI, 1977, p. 23).

Marco Antonio Filippi permaneceu no editorial do Suplemento Cultural até o término da seção no fim da década de 1980, mas o que fica evidente é que a divulgação científica realizada na revista dominical não estava
satisfazendo o editor de Atualidade Científica com os caminhos tomados pelo
jornalismo científico. Vale aqui conjecturar a respeito da linguagem acadêmica que o Suplemento Cultural imprimia, tendo em vista que os autores dos
artigos eram ligados à Universidade de São Paulo, em sua maioria, e à outras
universidades do Brasil. Como Filippi abordava em seu artigo, o homem comum deveria saber das coisas das ciências de forma mais pragmática, sugerindo que a sua escrita fosse mais simples que a dos colegas que escreviam
“uma análise mais abrangente” no Suplemento. Dessa forma, o autor nos
aponta que a retomada da seção era imprescindível. Em um pouco mais de
dois anos, o editor do Suplemento Cultural anuncia a seu último expediente
em 01 de junho de 1980. Nilo Scalzo salienta ainda, no seu editorial, de que
forma a revista foi pioneira em tratar os vários assuntos do campo cultural:
Marcou esta publicação ao longo destes anos posição pioneira dentro das programações dos veículos de comunicação de massa por representar uma tentativa de englobar,
de forma abrangente, as mais diversas manifestações do
campo cultural. Abrigando colaborações de vária procedência – sobretudo do setor universitário -, esta revista semanal pôde oferecer ao leitor um vasto panorama do avanço
científico nos mais diferentes campos, pela publicação sistemática de trabalhos de especialistas nas áreas de ciências
naturais, ciências humanas, letras, artes, ciências exatas e
tecnologia (SCALZO, 1980, p. 2).

Percebe-se que os públicos que liam o Suplemento do Estadão eram
diferentes de Atualidade Científica. Os textos presentes no Suplemento demonstram que há uma proximidade maior com o mundo acadêmico, principalmente
pelas temáticas abordadas nas várias áreas apresentadas na citação acima.
A seção segue por mais três anos sendo publicada às quartas-feiras
e na primeira publicação de 1980 passou a ser publicada nas sextas-feiras.
Com o formato de um terço da página do jornal, a seção se mantém assim
até o seu fim, em julho de 1988, não mais na área de recreação do jornal,
entre as páginas dez e dezesseis do jornal.
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O jornalismo científico foi praticado ao longo do século XX e todo
grande veículo de impressa possuía uma parte dedicada à divulgação científica. No Estadão o jornalismo científico existe4 desde 1917 com a coluna de
Manequinho Lopes, formado em botânica, que assinava como O.F. e escreveu vários artigos, o que lhe rendeu mais tarde uma coluna própria chamada Assumptos Agricolas5. A Folha de São Paulo, por exemplo, tinha na figura de
José Reis uma referência nacional no jornalismo científico, que escrevia no
Jornal desde 1947 e em 1988 teve uma coluna intitulada Periscópio.
Em 1977, José Reis, da Folha de São Paulo, Marco Antonio Filippi
editor da Atualidade Científica, juntamente com vários outros jornalistas,
fundaram a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, mostrando a
existência dessa prática no país (OLIVEIRA, 2014). A necessidade de informar a sociedade sobre o papel da ciência e tecnologia com tons pedagógicos
fez do jornalismo científico um grande filão da imprensa.
O uso dos jornais como documentos tem sido debatido pela historiografia nacional e internacional. Por ser um documento diversificado em
seus protocolos de escrita, o trabalho com periódicos traz a necessidade de
diferenciá-los, pois cada um contém uma ideia e uma representação da realidade. Como coloca Tânia Regina de Luca (2010, p. 140) se faz necessário
estabelecer quais eram os responsáveis pela linha editorial, quem eram os
seus principais escritores, de onde vêm os textos que não são assinados,
ou seja, cabe ao historiador da imprensa percorrer vários caminhos para
compreender aquelas leituras do passado.
Este artigo, irá mobilizar as referências de autores que trabalham com
os jornais e autores que dedicam suas pesquisas à História da Imprensa, a fim
de analisar a seção Atualidade Científica. Desta forma, José Marques de Melo
(2012), Ana Luiza Martins (2013), Tânia de Luca (2010, 2013), Marialva Barbosa (2013), Nelson Werneck Sodré (1999), Maria Helena Capelato (1980), Maria
Lígia Prado (1980), Maria Aparecida de Aquino (1999), Robert Darnton (2010)
e Peter Burke e Asa Briggs (2006) promovem importantes diálogos a serem
destacados. Dividirei os autores em três categorias: a primeira contempla os
que tratam de forma mais abrangente a relação entre história e imprensa; a
segunda, os que tratam de forma mais específica sobre o jornal O Estado de S.
Paulo; e a terceira, que aborda as mídias na história contemporânea.
4 Um dos principais jornalistas científicos do jornal O Estado de S. Paulo nas últimas décadas
do século XXI é Herton Escobar Cf. em: https://ciencia.estadao.com.br/. Acesso: 05 dez. 2019.
5 É importante salientar que a ciência de Manequinho Lopes está ligada ao campo, pois na
Primeira República a agricultura era a base da economia, portanto a ciência estava interligada
a esse setor. Cf. em https://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1910.shtm
Acesso: 18 fev. 2018 .
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 125-148, julho de 2022.

135

Pedro Eurico Rodrigues

Figura 2 -Última publicação de Atualidade Científica –
8 de julho de 1988, Jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Acervo do Estadão (O ESTADO DE S. PAULO, 1988, p. 16)
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Entre os autores que abordam História e Imprensa, José Marques
de Melo se destaca e em seu livro História do Jornalismo: Itinerário crítico, mosaico contextual promove um debate historiográfico acerca das produções
voltadas às aproximações entre história e jornalismo, destacando especialmente seu uso como documento de acesso a determinados passados pela
História. Tânia de Luca e Ana Luiza Martins são autoras de obra fundamental intitulada História da Imprensa no Brasil - um livro que auxilia a estabelecer as propostas metodológicas para análise documental dos jornais. Já
Marialva Barbosa com História da Comunicação no Brasil, apresenta o trajeto
dos meios de comunicação no Brasil, com especial enfoque nos materiais
impressos – alvo desta pesquisa. Já Sodré, em História da Imprensa no Brasil,
nos apresenta a trajetória das principais linhas editorias do país, desde da
colônia até o final do século XX.
Ao abordar especificamente o Estadão, observa-se o pioneirismo das
historiadoras Maria Helena Capelato e Maria Lígia Prado, autoras do livro
O Bravo Matutino. A partir dele, é possível perceber a consolidação das bases
ideológicas do jornal. As autoras percorrem a década de 1930 percebendo
as atuações elitistas do jornal em defesa constante do Estado Liberal, que
busca constantemente moldar a “opinião pública”. Já a historiadora Maria
Aparecida Aquino em Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978) traz
a preocupação dos militares sobre os veículos de comunicação, e aborda os
vários órgãos voltados a regular o papel das mídias. A autora vai explorar de
que forma a censura se manteve na redação mesmo depois da presença física dos censores na redação6, sintoma maior do autoritarismo do período.
Robert Darnton (2010) autor preocupado com A questão dos Livros,
título do seu livro lançado no Brasil, onde aponta que, desde o século XVIII,
os jornais, assim como os outros impressos, eram componentes bases da
cidadania da época e sinalizavam a possibilidade de ler e escrever. O autor
ainda problematiza a massiva digitalização que ocorreu na primeira década do século XXI, e no processo de microfilmagem que se popularizou na
segunda metade do século XX. O historiador afirma que os jornais feitos
com o papel de polpa de madeira após 1870 se provaram mais resistentes
que os microfilmes mais recentes que já apresentaram bolhas e rasuras
além de ser um trabalho dispendioso. A crítica do autor a específica digitalização dos jornais, não se trata da disseminação dos documentos para um
grande público, e sim da forma como os bibliotecários vêem os espaços que
ocupam esses acervos: “Nossa cultura está sendo destruída por seus guardiões”(DARNTON, 2010, p. 126).
6 Aqui cabe destacar que os estudos de Aquino buscam compreender os motivos que
levaram o Estadão a sofrer censura, tendo em vista o declarado apoio de seus dirigentes ao
golpe civil-militar de 1964.
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Por fim, cabe destacar História Social da Mídia de Peter Burke e Asa
Briggs (2006), os autores apontam em sua introdução que não há uma
única forma de interpretar as tecnologias de comunicação independente
de em que contexto elas se encontram, seja elas de alcance global ou local.
Assim, entende-se que é no diálogo e debate historiográfico que o entendimento dos sistemas de mídias acontece. Não se pretende aqui fechar as
análises numa única explicação teórica, haja vista que as matérias da seção Atualidade Científica são absolutamente plurais. Assim, ao entender o
processo da comunicação, seus contextos, formas de produção e protocolos
de escrita, pretende-se apreender de que forma as esperanças e horizontes
de expectativa serão apresentados ao leitor da secção. Como salienta Tânia
de Luca (2010, p. 140) o pesquisador de impressos deve compreender quais
são as motivações para que uma publicação seja evidenciada ao ponto de se
tornar um acontecimento pelos veículos que à noticiam.
A imprensa faz o papel de expor, por meio da seleção, do que se faz
importante à determinada classe social, gênero e cor específica, pois necessita daqueles que os consomem. A imprensa torna-se uma fábrica de
acontecimentos e, juntamente com seus anúncios vendem produtos e uma
opinião acerca do que deve ser noticiado, pois como coloca Nora “para que
haja acontecimento é preciso que ele seja conhecido” (NORA, 1979, p. 181).
Os jornais e as revistas, por boa parte do século XX foram os principais meios de informação. Por meio deles era possível ter acesso às notícias
de forma mais cômoda e pragmática, a qualquer hora do dia e o que convinha ler, ao contrário do rádio com a sua programação e narrativas especificas ao longo do dia. Os periódicos traziam consigo vários protocolos de escritas: crônicas, reportagens, piadas, charges, propagandas, editorial, entre
outros. Através destes protocolos, pode-se verificar o que se lia, a quem se
escrevia e quem escrevia. São escritas cotidianas e efêmeras, assim, cabe ao
profissional da história transformar estas “enciclopédias do cotidiano” (DE
LUCA, 2010 p.112) em fontes para escrita da história.
Faz-se necessário entender que a produção jornalística é algo fabricado, gestado, muitas vezes, como um emulador de uma dada realidade,
que é construído por vontades exteriores a do seu leitor. Cabe ao historiador do Tempo Presente perceber essas nuanças do documento, de que
forma estas são dadas a ler, no tempo e no espaço. As notícias publicadas
em Atualidade Científica relacionadas à produção científica no mundo e no
Brasil contavam com a participação dos leitores para a divulgação da ciência que era produzida no país, como podemos observar na nota do dia
oito de dezembro de 1963: “Esta seção, publicada aos domingos é destinada
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a divulgação de fatos científicos7. Solicitamos aos institutos científicos interessados envio de informações sobre seus trabalhos”(O ESTADO DE S.
PAULO, 1963, p. 40)8. Pode-se inferir aqui uma vontade dos editores em
contar com a contribuição dos cientistas brasileiros do período ou daqueles
que estavam iniciando uma carreira nestas áreas. As seções dos meses e
anos seguintes passam a ter a colaboração de projetos de professores desenvolvidos em todo país. É perceptível que há autores que colaboram de
forma constante com o jornal e outros que divulgaram suas pesquisas uma
única vez, com o intuito de informar seus leitores sobre os feitos científicos
brasileiros. Percebe-se, que neste momento, o jornal passou a investir em
uma rede de colaboração para divulgar as pesquisas científicas.

2 JORNALISMO CIENTÍFICO, CONSUMO E TEMPORALIDADES
A problemática que se coloca e permite questionar o que levaria um
jornal de grande circulação como o Estadão a investir em uma página dedicada ao jornalismo científico? Por que a ciência passava a ter um interesse
significativo interesse para o público em geral?
Na década de 1960, o Brasil contava com uma população de um pouco mais de 60 milhões de pessoas e a sua produção de ciência e tecnologia
estava majoritariamente atrelada às universidades e centros de pesquisas
financiados principalmente pelo Estado. Segundo os dados do IBGE, o ensino superior no período, em todo país, contava com um pouco mais de 93
mil matrículas (como mostra a Figura 3 – Gráfico do Número de Matrículas
no Ensino Superior entre os anos de 1933-, o que não representava nem 0,2
% da população. Tendo em vista os leitores do jornal, podemos perceber que
buscar acesso a uma leitura um pouco mais especializada, significava que
aqueles indivíduos tenham o domínio de variados códigos das áreas científicas. É perceptível que com o crescimento do número das matrículas do
ensino superior (Figura 3) as páginas com os conteúdos relacionadas a esta
temática passam a crescer.

7 A discussão acerca da construção do fato precisa ser problematizada aqui, tendo em vista
que um dos importantes retornos da História do Tempo Presente é, justamente, o retorno do
acontecimento. De acordo com Nora estes tem sua existência estabelecida a partir das mídias,
sendo o jornal impresso do século XX o meio mais notável de construção dos fatos (NORA,
1979).
8 Esta mesma publicação foi feita por quase seis meses até o dia 21 de junho de 1964.
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Figura 3 – Gráfico do Número de Matrículas no Ensino Superior
entre os anos de 1933-19859.

Fonte: Desenvolvido pelo autor com os dados do livro do IBGE
Estatísticas do século XX: Educação.

Na década de 1960 a seção contava, em média, com duas páginas de
conteúdo com pouca publicidade no início, situação que foi ganhando corpo no decorrer do tempo até meados da década de 1970. Uma inovação do
período eram as matérias que continuavam nas outras edições, como por
exemplo a matéria intitulada “Quinze anos da matemática” do professor
Osvaldo Sangiorgi10 publicada nos dias 14 e 21 de setembro de 1975. Estas
matérias foram questionadas pelo professor Carlos Correa Mascaro11 na,
seção do jornal que recebia cartas dos seus leitores intitulada “Dos leitores”:
9 O gráfico foi desenvolvido pelo autor com base nos dados do IBGE: HASENBALG, Carlos.
Estatísticas do século XX: Educação In IBGE. Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro:
IBGE, 2006. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37312.pdf.
Acesso em: 18 dez. 2019. O autor não divide o ensino superior público e particular, salientando
que os dados foram retirados do Anuário Estatísticos do Brasil: “Os quadros retrospectivos do
AEB de 1956 fornecem os dados básicos sobre estabelecimentos de ensino superior, docentes
e matrícula, segundo as principais modalidades de ensino ou carreiras, para o período de
1907-1954. Da mesma forma, o AEB de 1980 oferece as estatísticas sobre cursos, docentes,
matrículas no início do ano e conclusões de curso para o período de 1962-1979, caracterizado
pela grande expansão do ensino superior e a Reforma Universitária de 1968” (p. 92-95).
10 Professor de Matemática responsável de introduzir a matemática moderna no ensino
secundário brasileiro, fez um estágio na Universidade do Kansas, com bolsa da Pan American
Union e National Science Fundation em agosto de 1960. Fica conhecido pelo Movimento da
Matemática Moderna, de forte influência estadunidense, evidenciando um posicionamento
nas trincheiras da Guerra Fria. Para saber mais sobre o professor, conferir o artigo Osvaldo
Sangiorgi e o movimento da matemática moderna no Brasil (VALENTE, 2008):
11 Carlos Corrêa Mascaro foi professor universitário das disciplinas Administração Escolar
e Educação Comparada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São
Paulo a partir de 1950. Cf. artigo publicado por João Gualberto de Carvalho Meneses na página
da ANPAE sobre o professor. Disponível em: http://www.anpae.org.br/website/documentos/
jubileu/quem_foi_carlos_correa_mascaro.pdf. Acesso em: 19/12/2019.
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Senhor Redator:
Feliz oportunidade que a página Atualidade Científica desse prestigioso matutino proporcionou aos seus leitores de
tomarem conhecimento de um assunto de magno interesse
público, ventilado em dois substanciosos artigos, escritos
com mão de mestre pelo prof. Osvaldo Sangiorgi, sob o título de “Quinze anos de Matemática”, publicados nas edições dominicais de 14 e 21 do corrente. Neles pudemos ver
descrito, com marcante objetividade, o panorama atual da
Matemática Moderna no mundo e seus reflexos no Brasil,
à luz de um duplo enfoque histórico-pedagógico, o que só
poderia ser feito por um verdadeiro especialista na matéria
[...](MASCARO, 1975, p. 56).

Pode-se perceber, com o excerto acima, que ao menos um dos leitores era pertencente ao grupo daqueles que possuem o ensino superior
(que no ano de 1975 compreendiam um pouco mais de 0,6% da população) e
tinha a capacidade de compreender o texto e articular uma carta com pontos a serem pensados pelo autor do artigo. Obviamente não há possibilidade de saber como eram os leitores da seção, raros eram aqueles que se
manifestavam por meio de cartas, e poucas delas foram publicadas como
a citada acima. Resta apenas conjecturar sobre eles a partir dos tipos de
publicações, pois as informações científicas contidas em Atualidade Científica, com já mencionado, eram variadas e passavam por diversas áreas do
conhecimento12.
O discurso científico da seção do Jornal O Estado de S. Paulo provocava em seus artigos sentimentos de esperanças e expectativas ao abordar
variados assuntos que passaram a interferir na ordem do dia no contexto
da Guerra Fria. A corrida espacial foi amplamente divulgada pelas páginas
da seção, tendo uma de suas primeiras publicações em 24 de agosto de 1964
falando da recente Comissão Nacional de Atividades Espaciais e uma das
suas últimas notas sobre a temática foi publicada em 1º de julho de 1988
que abordava a interação entre as agências espaciais estadunidenses e europeias para a construção de uma estação espacial nos anos de 1990. Estes
exemplos acima, estão relacionados a uma temática das muitas que são
abordadas ao longo da seção. Alguns temas saltam os olhos, pois dão a ler
possibilidades de futuro, imediatos, próximos e longínquos, e foram a partir das relações com estes futuros projetados, tais como: 1) Energia atômica;
2) Prolongamento da vida; 3) a informática e os robôs.
12 O conceito de ciência para a seção era bem amplo e compreendia as exatas, as biológicas,
as humanidades, etc. O entendimento do autor deste artigo também compreende o conceito
de ciência desta forma.
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Os documentos aqui analisados, são pensados na perspectiva da
história do tempo presente, buscando entende-los dentro de período que
o Brasil experimentou várias mudanças: o crescimento urbano, que possibilitou novas perspectivas para população; uma ditadura civil militar, momento que os acessos ao futuro estão ligados diretamente as esperanças
e expectativas. Entre os leitores da seção é possível entender as amostras
de futuro por meio da ciência, mas aos que são contra o governo cabe apenas o depósito de futuro nas ideologias, na esperança pela mudança. Esses
vários futuros imaginados divergiram no presente, pois a maior parte das
esperanças e expectativas não se concretizaram. No entanto a presença do
passado em nosso presente é latente, e cabe ao historiador do presente distinguir estes dois tempos (ROUSSO, 2016). Essas experiências científicas,
políticas e urbanas vivenciadas pelos brasileiros pela primeira vez são pautas recorrentes nas páginas do Estadão. Por mais que o contexto fosse de
insegurança para alguns, as percepções são múltiplas quando se trata do
tempo. Ao se deparar com alguns enunciados das matérias torna-se possível verificar como parece que o futuro está nas imediações, promovendo
esperanças e expectativas: “Os combustíveis exóticos serão a energia do
futuro”(SCHULTZ, 1968, p. 55), “Vida sem sangue a nova esperança”(SOLOMON, 1974, p. 144), “Congelação, uma perspectiva para o renascimento”(O
ESTADO DE S. PAULO, 1974, p. 184), “Pesquisador fala de vacina contra
câncer”(O ESTADO DE S. PAULO, 1967, p. 70), “Robôs muito aperfeiçoados”(O ESTADO DE S. PAULO, 1980, p. 17).DYMENT, R. “Os meios de transporte do futuro”(DYMENT, 1969, p. 55). Como explica Koselleck (2012, p. 16)
a medida que os seres humanos experimentam “o tempo como um tempo
sempre inédito, como um “novo tempo” moderno, o futuro lhe parecia cada
vez mais desafiador”. Há um jogo entre o presente e o futuro, onde as predições são formas também de significar anseios e ausências daquilo que
se deseja ter, seja a cura do câncer, novas formas de se obter energia ou
ainda ter trabalhadores que façam todo trabalho braçal recebendo como
recompensa apenas algum tipo de energia. Seguindo essa linha de raciocínio, o próprio título da seção dá indícios da imbricação entre o presente e o
futuro: Atualidade, pautada pela ciência adjetivando com rigores e métodos
aquele presente. As percepções de tempo e suas adaptações dessas experiências são implicações moldadas pelas ciências e tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O PRESENTE E OS FUTUROS-PASSADO
O tempo que na Idade Média foi administrado pela Igreja (e que
ainda controla boa parte do calendário ocidental), e na modernidade que
foi controlado pelas fábricas, tem na ciência e nas tecnologias um novo
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modelador (POMIAN, 1993). O que se está defendendo é que ciência e tecnologia são o binômio que vai ditar o ritmo do tempo no breve século XX
(HOBSBAWM, 1995). Assim, foi dando formas de experimentar a aceleração do tempo principalmente no pós-II Guerra Mundial com o consumo
de produtos, utensílios e veículos que passaram a fazer parte do cotidiano
burguês, dinamizando as rotinas e estabelecendo novos parâmetros temporais com os indivíduos, ou ainda, como a iminente Guerra Fria e os medos de um futuro apocalíptico trazido pelas bombas de hidrogênio. Seja nas
facilidades em se viajar para outros países, ou os alimentos processados
que deram ao mundo ocidental a possibilidade de reinterpretar o tempo.
As publicações de Atualidade Científica estão situadas nesse tempo de transição, marcado pela crença no progresso e no desenvolvimento e tendo as
ciências e tecnologias como bússola de uma ditadura tecnocrata, pautados
em conservadorismo13. São esperanças e horizontes de expectativa que foram traçados para uma sociedade imaginada pelo seu editor e pela linha
editorial do jornal.
Faz-se relevante tentar perceber de que forma os “horizontes de expectativas” e as esperanças estão relacionadas às efervescentes produções
científicas do período. Presume-se que neste momento a inserção da ciência
no cotidiano de milhares de brasileiros, juntamente com a sua compreensão
parcial, possibilite fomentar variadas visões de futuro. No entanto, é fundamental pensar nestas escritas da secção como “espaços de experiências”,
onde suas escritas reproduziam os anseios de quem as escreve, gerando
assim possíveis “horizontes de expectativas” e esperanças acerca da ciência
e das tecnologias. Desta forma é possível historicizar estas percepções por
meio da análise da seção do jornal onde os anseios dos jornalistas tornam-se
objetos para a história, ou seja, fazer destes futuros, por assim dizer, “espaços de experiência” para a escrita da história. Segundo Koselleck:
Nesse sentido, a expectativa também pode ser objeto de experiência. Mas nem as situações, nem os encadeamentos de
ações visadas pela expectativa podem também ser desde já
objeto da experiência. O que distingue a experiência é o haver elaborado acontecimentos passados, é poder torná-los
presentes, o estar saturada de realidade, o incluir em seu
próprio comportamento as possibilidades realizadas ou falhas (KOSELLECK, 2012, p. 312).

Por meio da imprensa torna-se viável diversas realidades, como um
13 Um exemplo do conservadorismo do período pode ser evidenciado no artigo de Arend
e Lohn (2018) 1968 entre utopias e realidades. Imprensa e protestos estudantil: o caso de Florianópolis.
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caleidoscópio, que distorce cores e imagens, pois cada escrita possibilita
uma interpretação, tendo em vista que seus escritores seguem, muitas vezes, posicionamentos políticos, relações pessoais, afetos e formas de vida
diferentes – com seus preconceitos, aberturas, leituras de mundo. Desta
forma, cabe ao historiador entender estes escritos como uma realidade
possível. Michel de Certeau em A Invenção do cotidiano aborda as relações
do homem ordinário, que é aquele que pouco aparece, mas também o que
mais lê os jornais. Este leitor, segundo o autor, é aquele que pratica a leitura
de forma efêmera, que não se propõe guardar os registros do lido, apenas
lê, consome. Este consumo, para o autor, parece passivo, à primeira vista,
porém é sempre combinado com as “as artes de fazer”, que perpassam pela
inventividade do leitor, onde suas idiossincrasias estão postas. Portanto os
meios de comunicação, tais como a imprensa, são aqueles que determinam,
que impõem vontades, e ao leitor/consumidor cabe praticar seus desvios.
A temporalidade na escrita da secção, como já podemos constatar,
parece um emaranhado, onde o passado, o presente e o futuro estão cada
vez mais porosos e mais fluidos: produtos diretos da transição do regime
moderno de historicidade, que está compreendido entre os anos de 1789 a
1989, para o regime de historicidade do presentismo (HARTOG, 2013).
A revolução francesa torna-se uma fenda temporal deste regime,
pois corresponde ao tempo de mudança, ao novo, momento de rupturas
políticas, econômicas e culturais, pois se distância do Ancien Régime. O regime moderno de historicidade está atrelado ao historicismo do século XIX,
principalmente quando vê na história a ideia de progresso, com a história
mestra da vida, na qual o modelo de passado serviria para pautar as ações
do futuro, sendo usado como exemplo, tendo em vista uma linha sucessiva
de acontecimentos. Este regime moderno, afoito por novidades, localizado
especialmente no início do Século XX, vai incorporar o futurismo. Nas palavras de François Hartog: “Se, em primeiro lugar, ele foi mais futurista do
que presentista, terminou mais presentista do que futurista. Foi futurista
com paixão, com cegueira, até o pior, hoje todos sabem” (HARTOG, 2013,
p. 140). Desta forma, a seção de ciências do Estadão, se situa nesse contexto
conturbado, nesta mancha temporal, que envolve o fim do regime moderno de historicidade e o início do regime presentista: a queda do muro de
Berlim e o início do esfacelamento do bloco socialista em 1989. As ideias
de futuro no mundo contemporâneo vão sendo, gradativamente, desligadas das ideologias que um dia as concretizou. Era um momento de muitas
experiências em vários locais da Europa coloca Hartog (HARTOG, 2013, p.
142), e podemos ampliar ao colocar em perspectiva global, variados movi-
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mentos de emancipação dos países africanos14, a luta contra as ditaduras
na américa-latina15, e os movimentos de contestação na China16 nos deslocam em um novo momento, onde presente, e ao vivo e a cores captado por
antenas parabólicas vão tomando os rumos das próximas décadas que se
anunciavam. Como coloca o autor francês “Entrávamos então em um tempo de supremacia do ponto de vista do presente: aquele do presentismo,
exatamente” (idem).
É nesse contexto de turbulências e crises que surge em 1978 na
França um grupo de pesquisadores atentos para as questões do presente.
O Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) emerge no afã de registrar as
memórias da Segunda Guerra Mundial na França e traz à tona a história
de um período traumático para a França, com a intenção de promover os
retornos: do fato, do político e do testemunho. São esses retornos que diferenciam a história do tempo presente da história imediata, esta prática
jornalista que escreve no calor do momento com recortes temporais mais
próximos (CHAUVEAU e TÉTART, 1999, p. 13), muitas vezes também, sujeito a erros e a confusões: “Pode-se dizer que os jornais diários disseminam
não ‘conhecimento’, mas ‘informação’, ou até ‘desinformação’, visto que os
prazos de fechamento não dão muita oportunidade para verificar os casos
que publicam” (BURKE, 2012, posição 1944). Nesta perspectiva, é possível
considerar a história do tempo presente como um campo do conhecimento, que usa das metodologias da história, pois tenta dar sentido e nexo ao
presente que muitas vezes se perde. Assim como a história que necessita
de tempos já encerrados, a história do tempo presente se propõe a perenizar o tempo, não de forma contínua, mas conectada com os seus retornos,
incluindo as memórias e as demandas sociais. Como coloca Henry Rousso
(2016, p.281) “o historiador do tempo presente mantém relações conflituosas” pois vive na presença de seus objetos, com processos inacabados, conflitos não resolvidos em uma sociedade que tem dificuldades com a política
da justa-memória, que são conflitos entre o excesso de memória e o esquecimento(RICOEUR, 2007).
Por meio da História do Tempo presente vê-se como as décadas
de 1960, 1970 e 1980 pensaram a sociedade daquele amanhã, o século XXI
que eles gostariam de nos legar: a superação do uso das energias fósseis,
na expectativa que as ciências conseguissem fazer uma energia limpa por
14 Com a exceção de 4 países africanos (Libéria 1847, África do Sul 1910, Egito 1922 e Etiópia
1941,) que passaram por processos de independências específicos, todos os outros 50 países
tiveram suas independências no pós-Segunda Guerra entre os anos de 1956 e 1993.
15 Movimento de Diretas Já em 1983-84 e a Constituição de 1988 no Brasil, as comissões da
verdade na Argentina (1973-1986) e do Chile (1990).
16 Referente aos protestos da Praça Celestial na China em julho de 1989.
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meio das usinas nucleares; o tempo e o seu alargamento, na esperança que
a ciência conseguiria prolongar a vida humana, expandindo o conceito de
geração, corpo, família e economia; a informatização e a robótica como elementos de esperança para facilitar a vida cotidiana, mudando o conceito
de classe trabalhadora; as formas de morar e habitar novos planetas também são possibilidades que mudariam as atitudes de lidar com os recursos
naturais do planeta. Todos esses futuros-passados são dados a ler na seção
que depositou nas ciências e nas tecnologias, futuros que se aproximam,
muitas vezes, da ficção científica.
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FEMINILIDADE NO INTERIOR DO PARANÁ: A MULHER
NA SOCIEDADE PRUDENTOPOLITANTA ATRAVÉS DO
JORNAL PRÁCIA E SUA COLUNA “PARA A DONA DE CASA”
(1963-1995)
FEMININITY IN INLAND OF PARANÁ: THE WOMAN IN
PRUTENTOPOLITAN SOCIETY THROUGH THE JOURNAL
PRÁCIA AND HIS COLUMN “FOR THE HOUSE LADY”
(1963-1995)
Henrique Schlumberger Vitchmichen1
RESUMO
A imprensa ucraniano-brasileira é desde sua formação um dos aparatos mais importantes para a manutenção dos costumes e ritos ucranianos no Brasil. Entre os
vários jornais veiculados por essa imprensa salientamos aqui o Prácia e sua trajetória. Em circulação desde 1912 o jornal foi e ainda continua sendo escrito e veiculado
pela comunidade religiosa de Prudentópolis, mais especificamente a igreja católica ucraniana do rito oriental. Objetivando a manutenção dos costumes e tradições
religiosas dentro da comunidade de Prudentópolis, a igreja utilizou o jornal como
ferramenta de divulgação dessas condutas morais entre os habitantes, portanto a
coluna intitulada “Para a dona de casa”, veiculada nos anos de 1963 a 1995, fornecia
inúmeras recomendações de como a mulher dona de casa deveria se portar levando em conta sua função social dentro da comunidade em questão. Dito isso, a partir de autores como Patrick Charaudeau, Eliane Lupepsa Costenaro, Tania de Luca,
Sandra Mara Tenchena, entre outros que abordem tanto questões a respeito da
feminilidade e do papel da mulher na comunidade de Prudentópolis, assim como
outros debates sobre a imprensa imigrante, busca-se pensar quais eram os discursos produzidos para essas mulheres através do jornal e qual seria a sua posição ideal na sociedade, levando em conta os preceitos e valores sócio religiosos da época.
Palavras-chave: Prácia. Ucranianos. Imprensa. Mulheres.
ABSTRACT
The Ukrainian press is since its formation one of the most important apparatus for the maintenance of the Ukrainians costumes and rites in Brazil, amongst the many newspapers served in this press we here focus on the Prácia and its trajectory. In circulation since 1912 the
newspaper was and still continues to be writen and served by the religious community of
Prudentópolis, more especifically the cattolic Ukrainian church of the eastern rite. Focusing
on the maintenance of costumes and religious traditions inside the community of Pruden1 Mestre em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e bolsista CAPES.
Graduado em Licenciatura História pela mesma Universidade. Foi bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) eixo História. Tem experiência na
área de Ciências Humanas, com ênfase em História.
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tópolis, the church utilized the newspaper as a tool for the disclosure of these moral conduts
amongst the population, therefore the column “Para a dona de casa”, veiculated in the years
of 1963 to 1995, provided innumerable recomendations of how the housewife should behave,
taking into account her social function inside the comunnity in question. That said, we here
search to analyze wich where the speeches produced for those women through the newspaper
and which was their ideal position in the society, taking into account the precepts and religious and social values of the time. That said, through autors such as Patrick Charaudeau,
Eliane Lupepsa Costenaro, Angelica Tania de Luca, Sandra Mara Tenchena, amongst others
that deals with questions about femininity and the role of the women in the community of
Prudentópolis, as well as others debates about the immigrant press, it is sought to think wich
were the produced discourses for this women through the newspaper and which would be
their ideal position in the society, taking into account the socio-religious precepts ot the time.
Keywords: Prácia. Ukrainians. Press. Women.

INTRODUÇÃO
A proposta do trabalho é o de analisar os discursos formulados pela
Igreja Católica Ucraniana do Rito Oriental para com as mulheres donas de
casa residentes no município de Prudentópolis, através do jornal Prácia e sua
coluna “Para a dona de casa” (1963-1995). A pesquisa leva em conta trabalhos
essenciais para o entendimento, tanto da questão imigracionista (aspecto
esse fundamental para compreendermos a imprensa ucraniana e o advento
do periódico), como a manutenção do impresso pela igreja, analisando assim os discursos e valores religiosos que estão ainda hoje imbuídos, tanto
em suas páginas, como em parte da comunidade ucraniano-brasileira.
Apesar de pouco explorada, a imprensa ucraniano-brasileira nos
fornece uma quantidade substancial de fontes e informações que, não
apenas possibilitam a pesquisa historiográfica, mas também permitem um
melhor entendimento de conjunturas de época. A imigração ucraniana,
formação e trajetória dessa imprensa imigrante, o assentamento em terras
brasileiras, e, também, uma melhor compreensão de ritos, costumes, e saberes que ainda se encontram presentes na comunidade, são algumas das
possibilidades levantadas em torno do assunto.
Sobre as análises de mídia, a partir dos escritos de Charaudeau
(2019), o autor esclarece que os discursos são permeados de representações
de mundo, e que estes por sua vez são formulados de acordo com interesses
específicos do grupo dirigente, os quais perpassam lógicas simbólicas, econômicas e discursivas. Vê-se que, no caso da imprensa ucraniano-brasileira, o grupo responsável atuou em um sentido mediador para a manutenção
dos costumes ucranianos através da coluna, e, por meio de perspectivas de
poder, buscou se legitimar perante a comunidade local, através das mediações e circulação de ideias, pois, como postula Chartier (1991, p. 183):
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Uma dupla via abre-se assim: uma que pensa a construção
das identidades sociais como resultando sempre de uma relação de força entre as representações impostas pelos que
detêm o poder de classificar e de nomear e a definição, de
aceitação ou de resistência, que cada comunidade produz
de si mesma.

1 A IMPRENSA UCRANIANO-BRASILEIRA
A partir do final do século XIX, com a promulgação da Lei Áurea e
a abolição da escravatura, o governo imperial começou uma forte política para arrecadação de mão de obra imigrante. Dessa forma, propagandas
que prometiam boa qualidade de vida eram dirigidas a outros países, incentivando a travessia, fortalecendo a mão de obra no território brasileiro,
e objetivando o branqueamento populacional que ia ao encontro das teses
eugênicas da época. Os rutenos2, quando chegaram ao Brasil, se assentaram em diferentes lugares, grande parte dessa leva de pessoas permaneceu
na região que ficaria conhecida como Prudentópolis, a “Ucrânia brasileira”,
como é muitas vezes chamada. No local, as pessoas encontraram tanto dificuldades físicas de assentamento (como as terras improdutivas e cercadas
por matas fechadas) como idiomáticas e de caráter cultural, devido à distância e falta de contato com seus ritos e costumes próprios:
Os rutenos que vieram ao Brasil no final do século XIX eram
então uma população quase totalmente composta de camponeses analfabetos, alijada da educação e sem participação
na vida administrativa local; com sua vida completamente
ligada à atividade na terra e com pouco acesso à educação,
esses camponeses não tinham contato com ideias que extrapolassem suas vivencias cotidianas na aldeia (GUÉRIOS,
2012, p 37).

Aos imigrantes que aqui chegaram, inicialmente os sujeitos (e não
apenas os de origem ucraniana) foram levados pelas autoridades governamentais até a Ilha das Flores3, localizada no atual Estado do Rio de Janeiro.
Após um período em que aguardavam suas respectivas destinações aos lo2 Denominação dada pelo Império Austro-húngaro aos habitantes da região da Galícia, de
onde saíram a maioria dos imigrantes.
3 A Ilha das Flores se constituiu como ponto de parada para uma larga gama de imigrantes
de países diversos, em seu período de assentamento era comum surtos de doenças entre os
sujeitos, o que inclusive causava eventuais mortes, essas ocorridas justamente em decorrência
do grande número de pessoas concentradas e do alto grau de insalubridade da região.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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cais cedidos, eles seriam alocados pelas autoridades as terras destinadas,
cabendo tais lotes aos cuidados dos recém-chegados, dessa forma: “O destino do imigrante deve ser o cumprimento de seu contrato, ou seja, explorar
com sua família um lote colonial, fim último da colonização” (TRINDADE,
2004, p. 47).
Quando, gradativamente chegavam ao local, as famílias não passariam apenas por um período de dificuldades materiais, que incluiriam
entre outras coisas o processo de subsistência apresentado pela fome, mas
também sentiriam um distanciamento de seu universo cultural deixado
além-mar4. Sobre isso é necessário frisar que, sob uma perspectiva tanto
dos processos imigracionistas, também como sob a ótica de uma história
cultural e da formação das identidades, compreende-se que, quando de um
ato de imigração, ou seja, de alocação do sujeito de seu local de nascença,
crescimento e sociabilidades adquiridas, o imigrante não está munido em
sua jornada apenas de uma bagagem material, mas leva consigo todo um
arcabouço cultural previamente adquirido.
Apesar da presença cultural entre os sujeitos, a necessidade de se
manter em contato com uma realidade, ou imaginário ritualístico/religioso mais próximo a eles, seria uma constante entre a comunidade nos anos
iniciais da colonização.
A partir dessa carência cultural, vivenciada pelos imigrantes, foi requisitada pelos colonos a vinda de missionários e padres ao Brasil. Desse
modo, os religiosos ficariam a cargo da educação e serviriam como uma
espécie de fio condutor entre os moradores e as tradições ucranianas. Acerca da presença religiosa entre os ucranianos, Batista e Martins (2013, p. 53)
sintetizam bem a questão, quando ressaltam que:
A religião é essencial para o povo ucraniano visto que evidencia sua cultura e para eles manter a sua devoção é fazer
com que perpetuem sua língua, costumes e até mesmo a
união de seus descendentes. Haja vista, que também é uma
maneira de reformular a sociedade. Os primeiros ucranianos a chegarem ao Brasil, tiveram que se reorganizar e se
unir para trazer os padres para suas colônias. Dessa forma,
a estrutura das comunidades foi se moldando à medida que
ia se restabelecendo a doutrina religiosa.

Esses missionários que aqui chegaram entre outros feitos iniciaram o processo de criação da imprensa ucraniano-brasileira. Entre seus
4 Compreendemos, no entanto, que, durante processos migratórios, além de uma bagagem
material, os sujeitos imigrantes trazem consigo todo um arcabouço imaterial, conjuntamente.
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objetivos, ela deveria alfabetizar e catequizar os colonos, mantendo-os em
contato com as tradições de sua terra natal, para isso em 1907 foi criado o
primeiro jornal representante, com sede em Curitiba nascia o Zoriá5.
Em meio a intrigas e atritos entre membros da igreja e da Intelligentsia6 os jornais inicialmente passariam por um período turbulento que só se
encerraria em 1912 com a criação do periódico aqui em análise. Redigido e
publicado inteiramente pela igreja, o jornal Prácia contava com sede não
mais na cidade de Curitiba, mas em Prudentópolis, o que daria ampla visibilidade e acesso à sua leitura por parte da comunidade.
Sobre as disputas entre a Intelligentsia ucraniana e a igreja (estas que
foram uma das principais causas para o declínio do Zoriá) podemos brevemente discorrer que os projetos políticos de ambos para com as colônias
ucranianas (embora conciliados brevemente em anos iniciais) passaram a
divergir radicalmente em períodos vindouros, principalmente após a atuação de Petró Karmans’kei a frente do Prácia7. Ao contrário do que os clérigos
premeditavam para o periódico, Karmans’kei buscou utilizá-lo como uma
ponte entre seus interesses nacionalistas8 e a comunidade ucraniana concentrada no Brasil, dessa forma procurando reacender o espirito combativo das pessoas para com a causa ucraniana e ainda garantir apoio brasileiro
para com o cenário de seu país de origem.
Quando percebe-se as irreparáveis visões entre o redator e o grupo religioso dirigente, os últimos tratam logo de afastá-lo das funções do
jornal e assim retomar as rédeas da redação. Grosso modo, seria a partir
dos anos 30 (quando Karmans’kei é afastado) que a igreja definitivamente
iria alçar o impresso à um posto de mediação entre o grupo eclesiástico e a
sociedade. Sendo assim, obstante as fragilizadas atuações da intelligentsia
a partir disso, os religiosos passariam a adotar uma postura hegemônica
dentro da colônia de Prudentópolis.
Considera-se a discussão acima relevante ao passo que ela nos possibilita melhor compreender tanto a hegemonia discursiva da igreja em
Prudentópolis, e sobretudo em seu papel de protagonista frente ao Prácia e
5 Em tradução livre significa “Estrela”.
6 Grupos de intelectuais atuantes na Ucrânia, Rússia e Polônia no século XIX.
7
Karmans’kei era membro do Conselho Ucraniano Nacional da Galícia, instituição
ucraniana que buscava a independência da região ucraniana. Após ser enviado ao Brasil pelo
Conselho e com o tempo construir boas relações com os padres locais, ele seria convidado a
assumir a redação do jornal em 1923, onde ficaria até meados de 1924, quando seria afastado
da direção.
8 O nacionalismo ucraniano se origina em meados do século XIX através de clubes de
leitura e da atuação da intelligentsia que buscaria nesse contexto a mobilização social em torno
de um discurso nacional formulado através da leitura e erudição.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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suas representações, estas que perpassam grande parte de sua trajetória e
podem ser exemplificadas através da circulação da coluna “para a dona de
casa”.

2 O JORNAL PRÁCIA
Sendo um jornal centenário, o Prácia age como símbolo cultural
tanto para a comunidade local, como para a presença e consolidação da
imprensa ucraniano-brasileira, tendo também leitores em outros países,
como Estados Unidos e Canadá. Pertencendo ao dia a dia de Prudentópolis, e sendo parte do cotidiano de muitas pessoas, ele se mostra atualmente como um agente cultural que promove a manutenção dos valores e da
cultura ucraniana local, o que pode ser observado através, por exemplo, da
coluna Do mundo, que, apesar de também levar notícias globais aos colonos,
muitas vezes possui um enfoque acentuado na região da Ucrânia:
[...] a aceitação e a leitura do Prácia acabaram se tornando
uma prática entre os colonos da região, que viam o jornal
como um meio de informação e de interação entre os membros da comunidade, que discutiam e comentavam entre
si as notícias do jornal, e também com familiares e amigos
que ficaram na Ucrânia, tendo em vista que o jornal preocupava-se em trazer o máximo possível de informações do
país de origem dos imigrantes (PRADO, 2018, p 92-93).

Como já mencionamos anteriormente, no período predecessor ao
Prácia foram redigidos outros periódicos. Seus antecessores eram o Zoriá
(comandado pela intelligentsia e veiculado de 1907 a 1910) e o Prápor9 (redigido exclusivamente pela igreja e tendo sua circulação feita nos anos de 1910
e 1911), quando se encerrou, principalmente devido a atritos com a própria
imprensa brasileira. Ambos eram produzidos na cidade de Curitiba, circulando pela capital, mas não estando necessariamente limitada a ela. Foi
apenas com o Prácia, porém, que a sede do jornal se deslocou para Prudentópolis, onde permanece na atualidade.
Atualmente, conta-se com uma periodicidade quinzenal e que
tem como proposta, não apenas a divulgação de eventos religiosos da
comunidade, mas também busca o mantimento de raízes ucranianas no
seio social, constantemente buscando o reconhecimento e o orgulho de
seus leitores para com o passado da imigração e as dificuldades encontradas no Brasil. O sentimento de pertença à Ucrânia portanto, com notícias
cotidianas sobre a situação do país e o ufanismo diante do passado remoto
9

Em sua tradução literal significa “Estandarte”.
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são recorrentes em suas páginas, o que pode ser percebido inclusive a partir de seu próprio nome, que em tradução literal significa trabalho.
Percebe-se a tentativa do impresso de se criar uma memória social
em cima da imigração, do sacrifício feito pelos primeiros colonos e pelo
duro trabalho realizado por eles. Sobre a presença religiosa no município,
que auxilia nesses processos comentados, Oksana Boruszenko (1969, p. 423)
nos ensina que:
Nesta fase a Igreja teve importante papel na conservação
das suas tradições. Em uma segunda etapa da imigração
ucraniana, melhoraram as condições de manutenção e reavivamento das tradições culturais ucranianas. À vinda de
imigrantes de nível de instrução mais avançada que atuaram neste sentido, propiciou o início de um movimento
para a sobrevivência da identidade dos ucranianos.

A religiosidade permeia o jornal e a vida cotidiana dos moradores,
em seus mais rotineiros afazeres existe a presença religiosa, assim como
todo um simbolismo em torno de atividades e/ou objetos. Esses ritos, que
para pessoas não pertencentes ou não conhecedoras da comunidade ucraniana podem parecer curiosos e diferentes, para os habitantes da cidade
são questões consideradas imprescindíveis, citamos como exemplo a tradição de benzimento:
A etnicidade está relacionada, portanto, com processos
sociais, nos quais podem ser excluídos ou incorporados
princípios que irão favorecer a elaboração de significados
simbólicos, no caso de uma identidade tanto coletiva como
individual. Em Prudentópolis, a vivência de um universo
simbólico norteado pela dimensão da religião e das tradições ajuda as pessoas a manter suas emoções e a expressar
um estilo de vida a partir de signos e valores que são ritualizados de forma individual ou coletiva [...] A proposição,
portanto, é que o significado do ritual do dia a dia é expresso pela reelaboração simbólica do universo regido por tradições que, do ponto de vista da população, é singular de
Prudentópolis (TENCHENA, 2010, p 08).

Os ucranianos consideram os recursos naturais como um presente divino, algo sagrado e que assim sendo deve ser reconhecido como tal,
o ato de benzer flores, plantas, madeiras, alimentos, entre outras coisas,
pode ser entendido como uma tradição que ganha força com a imigração
ao Brasil, quando esses recursos eram tão preciosos para os primeiros coRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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lonos. Porém esses mesmos aspectos ritualísticos já existiam em períodos
anteriores na própria Ucrânia, um exemplo disso é o chamado Diduch,, um
feixe de trigo fruto da primeira colheita do ano que é reservado para as comemorações natalinas e colocado nessa data em um ponto de destaque da
casa da família. O gesto ao mesmo tempo que simboliza os antepassados
familiares, também é uma espécie de agradecimento à produção frutífera.
Além destes têm-se outros casos, como a tradicional Páscoa ucraniana, a qual é precedida por uma série de ritos que envolvem fortemente a
presença religiosa. A tradicional benção dos ramos e das cestas dos alimentos que serão consumidos são um indício da religiosidade ucraniana. Afora
isso, outro aspecto destacado por Skavronski (2015, p. 101) nessa tradição
seria a presença das Pêssankas¸ acerca disso de acordo com a autora:
No Sábado Santo, como os fiéis o denominam, as famílias
descendentes de ucranianos preparam os alimentos que
serão consumidos na manhã do Domingo de Páscoa. Esses
alimentos, arrumados em cestas geralmente ornamentadas
com flores e pêssankas são cobertas com toalhas bordadas
com a saudação na língua ucraniana: Xrestós Voskrés –
Cristo Ressuscitou, representando o significado dessa festa
cristã.

Salvo nos espaços externos, a religiosidade está presente também
dentro das casas dos moradores, agindo como uma espécie de guia para
os aspectos familiares, o papel social de cada membro dessa família, e até
mesmo de disposição e organização dos móveis da casa, e é devido a essas
questões que surge em 1963 a coluna “para a dona de casa”. Essa coluna, que
circulou até 1995, fornecia inúmeras “dicas” para a dona de casa, as quais
variavam desde aspectos comportamentais em sociedade, disposição e organização da casa e seus móveis, deveres da mulher para com seus filhos e
maridos, normas de etiqueta a mesa, receitas culinárias, entre outras:
Por meio dos “conselhos” da coluna “Para a dona de casa” é
possível apreender como as donas de casa da comunidade
ucraniana deveriam conduzir os assuntos domésticos, especialmente quando cozinhavam, levando em conta, por
exemplo, os preceitos religiosos quanto à dieta a ser seguida
na quaresma (COSTENARO, 2013, p 04).

Dito isso, antes de um trabalho unicamente a respeito do material analisado, visando a pretensão de pesquisa de uma fonte impressa,
localizada especialmente em um contexto delimitado e em uma comuni156
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dade especifica, é necessário abrir o debate acerca da própria concepção
do historiador para com os estudos dos jornais e da imprensa como um
todo. Nesse sentido faz-se relevante uma breve discussão a priori sobre a
utilização desses materiais dentro do trabalho historiográfico, assim como
a atenção para alguns preceitos e cuidados metodológicos que devem ser
mentalizados para o melhor andamento das pesquisas que levem tais fontes em conta.

3 O JORNAL COMO FONTE
O jornal como objeto de estudo e análise para o historiador é algo
recente e nos permite compreender como o universo social e simbólico é
interpretado e mediado por esses discursos de mídia e suas lógicas simbólicas:
trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações dos valores que
subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e,
por conseguinte, produzindo sentido. Não deixa de ser paradoxal, no final das contas, que seja essa lógica que governe as demais (CHARAUDEAU, 2019, p. 16).

A apropriação de elementos discursivos presentes nas mídias busca
a reinterpretação do mundo a partir de sua própria ótica, elas almejam
não necessariamente ser um reflexo exato de seu tempo, mas atender a
uma determinada posição no mundo, semeando seus próprios ideais e
representações do real, levando em conta seus interesses, posições e valores:
Se são um espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se encontram nos
parques de diversões e que, mesmo deformando, mostram,
cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado, estereotipado do mundo (CHARAUDEAU, 2019,
p. 20).

Segundo Tânia de Luca (2008) foi em meados da década de 1970 que
esses materiais impressos começaram a ser concebidos pela historiografia
como uma possível fonte para seus trabalhos. Ainda que com um começo tímido dentro da área, seus usos foram gradativamente ampliando seu escopo, o que também pode ser relacionado com a própria difusão da imprensa
em cenário nacional.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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A respeito de sua relação com o oficio do historiador, a autora ressalta que: “Reconhecia-se, portanto, a importância de tais impressos e não
era nova a preocupação de se escrever a História da imprensa, mas relutava-se em mobilizá-los para a escrita da História por meio da imprensa”
(LUCA, 2008, p. 111).
Nessa esteira de compreensão, observando uma ampliação do jornal como material histórico, deve-se ter em mente um contexto mais ampliado sobre como a escrita da história era vista durante boa parte do século
XIX e meados do XX. O fetichismo documental que imperava através da
história ciência positivista e de certa forma também pela escola metódica10 tenderia até este momento a encarar apenas os documentos oficiais
e escritos como algo digno de comprovação e atestação para o trabalho do
historiador, nesse sentido pensando mais em resgatar o fato histórico do
que outras possibilidades, de acordo com Dosse (2013, p. 60):
Essa perspectiva se traduz, no plano filosófico, no projeto
positivista de Auguste Comte de uma árvore do conhecimento bem estruturada e hierarquizada que pretende atribuir à história um objetivo cientifico na pesquisa das leis
que presidem o desenvolvimento da espécie humana.

Além disso o método histórico surgido durante o século XIX, juntamente com a profissionalização do historiador, inaugura uma série de preceitos que naquele momento e adiante para alguma vertentes tinham como
principal foco a recuperação do acontecimento tal qual o mesmo ocorreu,
dentro dessa perspectiva o critério das fontes seria da mesma forma selecionado para abarcar predominantemente os documentos e textos que
se aproximassem de uma história oficial, sendo assim “O acontecimento
propriamente é o objeto específico da investigação histórica incumbida de
sua veracidade” (DOSSE, p. 41).
Em contraposição a tais visões elencadas, a posterior “História Problema”, inaugurada com a escola dos Annales e seus dois grandes expoentes, Lucien Febvre e Marc Bloch, irá questionar a “tirania do fato”, passando a dar lugar à problematização documental e uma ampliação da história
social, assim como das fontes utilizadas para os estudos. Nessa perspectiva
têm-se que: “Essa ‘história-problema’” como tentativa de análise se opõe a
10 A escola metódica, originada no século XIX, teve como seus maiores expoentes os
professores Charles-Victor Langlois e Charles Seignobos. Essa escola, organizada em torno
da Revue Historique, originada em 1876, apontaria para a formulação e utilização de um método
histórico específico para análise dos fatos e a compreensão dos acontecimentos históricos por
parte de seus estudiosos.
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história automática dos metódicos, registro passivo e ilusão de reprodução
do passado. Os fatos não são dados, eles são construídos pelo historiador”
(DOSSE, p. 68).
Para Bloch e Febvre, a ampliação das fontes por parte do historiador possibilitaria de mesma forma o alargamento da compreensão e problemática da história em um âmbito social, eliminando possíveis preconceitos e olhares limitados do pesquisador para com seu objeto de estudo:
O historiador portanto procura menos informações factuais [...] no estudo desses testemunhos involuntários do
que materiais para estudar os modos de viver ou de pensar
peculiares das épocas em que eles foram produzidos. Essa
capacidade do historiador em fazer falar, mesmo contra
sua vontade, essas fontes, dependem da direção dada à investigação histórica, do questionamento histórico que deve
permanecer maleável e aberto a todas as surpresas. Graças
a essa noçao de depoimentos involuntários, o registro documental da história torna-se quase infinito DOSSE, p. 71).

Apesar no entanto dessa ampliação de fontes, Tania de Luca (2008)
alerta para que mesmo com essas condições, a imprensa ainda ter continuado em um lugar marginalizado devido ao entendimento de que estes
documentos seriam muitas vezes cercados de interesses particulares e subjetividades de estudo, sendo encaradas como não confiáveis. A gradativa
utilização desses recursos deve portanto ser compreendida conjuntamente
com as discussões e alterações dentro do próprio campo historiográfico e
suas problemáticas.
Sobre alguns cuidados e aspectos metodológicos que devem ser levados em conta quando das análises jornalísticas e de materiais impressos,
deve-se pensar em especial alguns pressupostos tanto com relação a materialidade da fonte, sua disponibilidade e acessibilidade por parte do historiador, e não menos importante, a realização de uma crítica documental
criteriosa e apurada, por conseguinte: “É importante estar alerta para os
aspectos que envolvem a materialidade dos impressos e seus suportes, que
nada têm de natural” (DE LUCA, 2008, p. 132).
Além disso, contando com os processos de estudo das fontes e análise das mesmas, pensa-se a compreensão de seus discursos como vinculados
a determinados grupos, valores, interesses e contextos específicos, sendo
assim portanto a crítica documental uma etapa valiosa para o historiador,
pois: Historicizar a fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de produção vigentes e a averiguação, dentre tudo que se dispunha, do
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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que foi escolhido e por quê (DE LUCA, 2008, p. 132).
Tomando as discussões a respeito da utilização dos jornais como
material de pesquisa, e ainda ressaltando alguns preceitos e cuidados
metodológicos que devemos ter em mente para a manipulação e análise,
é relevante reforçar os procedimentos acima citados para o trabalho com
o jornal Prácia (gerenciado por um grupo religioso, representante da imprensa ucraniano-brasileira em Prudentópolis) e sua coluna “Para a dona
de casa”.

4 A COLUNA “PARA A DONA DE CASA”
Os principais apoiadores do jornal continuam sendo os padres basilianos (ligados à Ordem de São Basílio Magno – OSBM), de Prudentópolis. A partir da coluna, o grupo deixava claro, à época, a ideia que apresentavam da mulher e de como ela deveria se comportar frente a sociedade e suas
obrigações. Toda a questão identitária feminina dentro do município era
portanto para o jornal responsabilidade também da igreja, atuando como
um guia moral e religioso para as pessoas; essa religiosidade local deveria
através de seus preceitos encaminhar a ordem e o bem estar social.
De acordo Costenaro (2013), quando a coluna veio ao prelo, não
existiam outras formas de comunicação para com as mulheres ou com as
“funções femininas” dentro da cidade, programas de rádio não circulavam
e os livros de culinária eram muito pouco acessíveis. Sendo assim, a coluna oferecia esse conteúdo secundariamente aos assuntos principais do
Prácia. Uma das questões tratadas recorrentemente, por exemplo, era a das
receitas culinárias, levando em conta, não só a diversidade de alimentos
e a disponibilidade destes, mas respeitando também as datas religiosas, o
simbolismo cultural, e pratos típicos ucranianos:
A origem das receitas e conselhos era variada. Chegavam ao
jornal por meio de cartas das leitoras ou eram extraídas de
fontes diversas como livros e revistas impressos, cadernos
e coleções de receitas mantidas pelas mulheres da cidade.
Entre as receitas divulgadas na coluna havia variações no
modo de preparar alguns dos pratos mais conhecidos da cozinha ucraniana como Borsh – sopa de beterraba, Holuptis
– charutos de folhas de repolho recheados com arroz e carne
moída, Babka – pão doce, Varêneke – pastel feito com massa
cozida que recebe diferentes recheios, Mediunek – bolo de
mel, Palanetcha – bolo redondo e achatado, Krezhivke – repolho azedo, Kolach – pão natalino, entre outras (COSTENARO, 2013, p 04).
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Conselhos para com o modo adequado de se vestir eram tratados, sendo que aos olhos da igreja a figura materna e de dona de casa era
fundamental, pois seria essa mulher a responsável pela criação das novas
gerações, pela família, pelo lar e pela qualidade de vida doméstica e religiosa de seus filhos. Logo, ela não poderia se vestir de modo considerado
inadequado, portanto uma série de normativas regiam todo o comportamento feminino também no vestuário, levando em conta os símbolos ucranianos e preceitos estabelecidos:
Frequentemente as senhoras, principalmente das cidades
enfrentam problemas com a moda, pois não tem como dizem, com o que aparecer entre o povo. É preciso achar as
cores fortes tais como: azul escuro, cinza, toda coloração
sem (marrom brilhante), cor de bronze, preto ou branco.
Novamente tomem precaução com roupas baratas de cor:
verde, laranjada e cor de rosa. É sinal de que são roupas velhas. Também não comprem para as crianças roupas com
cores muito gritantes, pois isso cai mal no crescimento psíquico da criança, perante sua dignidade e ousadia. Também
não é necessário usar calçados da moda. A nossa elegância
particular revela-se pela forma de falar, de comer, de cumprimentar, de sorrir – que seja uma conformidade com uma
mulher de vida cristã e para isso, não precisa entregar dinheiro. (Jornal Prácia, 24/06/1965 apud COSTENARO, 2013,
p. 05).

Como discorremos anteriormente, a questão do ufanismo para com
a Ucrânia é uma questão constante na trajetória desses imigrantes e seus
descendentes na cidade de Prudentópolis, o idioma ucraniano permanece
até os dias de hoje sendo preservado sobretudo pelos religiosos na comunidade do município, onde principalmente no interior ainda é falado muitas vezes antes que o próprio português, e recorrentemente é tratado como
primeira língua.
Essa questão idiomática está presente inclusive na imprensa ucraniana. Do Zoriá ao Prácia, passando por jornais de outras cidades, como o
Chliborob em Curitiba, o idioma se fazia sempre presente (o Prácia e o Chliborob por exemplo passaram a dividir espaço com o português somente a
partir da década de 90).
Acerca da presença idiomática, é necessário compreender ainda
que, destarte o fator de o ucraniano atuar também como um mecanismo
de sobrevivência dentro da comunidade, principalmente em seus anos iniRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 149-166, julho de 2022.
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ciais, a língua de um povo não deve ser percebida apenas como um mecanismo de transmissão de ideias e pensamentos, e sim também como uma
maneira de assimilação de mundo. Obstante, percebemos que a falta dessa
questão na comunidade pode deslocar o indivíduo de toda uma concepção
de mundo formulada previamente através de certos códigos sociais e culturais que perpassam o idioma.
Além de exemplificar a manutenção recorrente e a presença da língua ucraniana na comunidade, o simbolismo de uma imprensa exclusivamente em ucraniano também pode nos levar a um outro ponto, seria a exclusividade de certas práticas apenas para ucranianos e seus descendentes,
já que para um membro de fora da comunidade a leitura desses materiais
se daria de forma muito mais custosa. Percebe-se com isso a questão linguística frequente na coluna “Para a dona de casa” como um mecanismo de
incentivo ao uso do idioma dentro de casa, assim mantendo a tradição viva
entre seus filhos e futuras gerações.
A organização do lar também seguia preceitos religiosos, buscava-se
o mantimento de uma boa imagem cristã e de respeito aos ritos praticados.
Embora as dicas de organização e higiene doméstica fossem focadas principalmente nas mulheres, levavam em conta também as crianças da casa,
as quais por sua vez deveriam se portar como tal e cumprir seu papel social:
É preciso que as nossas donas de casa cuidem de suas casas
para que se torne agradável entrar nelas. Além de uma boa
limpeza é preciso ter bom gosto ao enfeitar as paredes da
casa. Por isso vou passar algumas dicas de como pendurar
os quadros em sua casa: quadros com imagens de Deus, de
Jesus e de algum Santo devem ser grandes e devem ser pendurados acima de todos os demais quadros ou fotos. Deus
é o todo grandioso por isso merece o primeiro lugar. Nenhum outro quadro deve ser pendurado acima das cones.
A disposição dos quadros de Santos deve obedecer a uma
ordem. No centro deve estar colocado o quadro de Deus Pai
ou da Santíssima Trindade. Se não tiver nem um dos dois
então coloque de Cristo crucificado ou de Jesus Cristo. Do
lado da mão direita coloque a Imaculada Virgem Maria. Há
casas que tem no centro o quadro do Sagrado Coração de
Jesus e Maria. É um bom costume e deve continuar [...] Arranje para que tanto na sala quanto no quarto estejam presentes ícones de Jesus, Maria e algum santo. No dormitório
deve estar pendurado o quadro da Sagrada Família e nos
quartos de criança colocar perto da cama Jesus Menino ou
Anjo da Guarda. Porém, as crianças devem rezar diante do
ícone de Maria e Jesus. É bom também colocar uma cruz
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no dormitório. Abaixo dos ícones de Santos coloque os diplomas de Primeira Comunhão, do Movimento Eucarístico,
da Congregação Mariana, do Apostolado de Oração. Todos
devem estar em molduras com vidro [...] é muito agradável
olhar o passado através das fotos e recordar as tradições.
Por isso preservemos esta linda tradição [...] em nossos
lares ucranianos deve estar presente o bordado ucraniano
[...] as escritas devem ser feitas em língua ucraniana. Desta
forma as donas de casa devem visitar as demais casas para
melhor conhecer e melhor enfeitar a sua. Desta forma será
mais agradável tanto para seus familiares quanto para algum estrangeiro acomodar-se nesta casa. (Jornal Prácia,
23/01/1964, p. 6 apud COSTENARO, p. 06).

A preocupação com a higiene a mesa também era recorrente, textos
da própria igreja ou em formato de carta de leitores aconselhariam regularmente a mãe e outros familiares a manterem as mãos e utensílios limpos
para a refeição. Lavar as louças e manter o ambiente privado agradável seria tanto para os moradores, quanto para outros membros da comunidade,
uma forma de sociabilidade e bom comportamento em convivência comunitária.
Percebendo a pluralidade de sentidos e concepções sobre o conceito de feminilidade e o papel das mulheres no ambiente social a partir de
diferentes épocas e grupos sociais, também como as questões organizacionais da sociedade em que a mulher se insere, pode-se pensar como nos fala
a professora Ainda Novelino (1998, p. 19) que “As imagens de mulher mudam (assim como as mulheres) a cada época, seguindo os movimentos e os
ritmos do tecido social”. Observa-se portanto para o artigo apresentado, a
feminilidade como ela seria pensada a partir dos valores religiosos manifestados pelo grupo responsável pelo jornal Prácia, e compreendido dentro
do período em que a coluna seria veiculada.
Fica-nos claro a partir dos textos e discursos aqui discorridos, como
eram percebidas as mulheres dentro de uma concepção religiosa do grupo
dirigente do jornal, alguns de seus leitores que porventura poderiam contribuir com seus textos, e ainda como esses sujeitos deveriam se portar em
espaços públicos e privados. Desse modo a própria percepção dessas pessoas a respeito de seus corpos e papel na comunidade seria de certa forma
influenciado pelos discursos do impresso, estes que como já discorremos
são produzidos em um determinado contexto e para determinados leitores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que aqui foi exposto, pode-se pensar como a identidade
feminina e o papel da mulher era visto na cidade de Prudentópolis através do
jornal Prácia e sua coluna “Para a dona de casa” entre os anos de 1963 a 1995.
Para análise dos materiais, deve-se levar em conta, não apenas o periódico
em si, mas também seus objetivos implícitos, ou seja, os mecanismos mediadores utilizados por seu grupo dirigente. Com isso, averiguamos que o
Prácia é um jornal comandado desde seu surgimento em 1912 pela igreja,
mais especificamente pelos padres basilianos. Logo, é imprescindível notar
que suas atividades, assim como outros, são fruto de um contexto, valores,
e uma moral específica, nesse caso, a moral religiosa ucraniana.
Mais além, também utilizamos uma abordagem contextual, que se
faz necessária para uma melhor compreensão da imigração ucraniana e
seus diversos ritos e costumes, estes que são constantemente transpostos
através das páginas do jornal. As particularidades da imigração, do assentamento dessas pessoas em território desconhecido, as suas dificuldades, e
a formação e trajetória de toda uma imprensa ucraniano-brasileira pautada principalmente por um caráter religioso, e pela manutenção constante
de seus ritos, costumes, e cultura, consta como algo relevante para o entendimento das fontes e por conseguinte do papel das mulheres no seio social.
Também é interessante pensar que o papel e a inserção das mulheres, tanto nas dinâmicas de assentamento como posteriormente na comunidade ucraniano-brasileira não necessariamente generaliza os demais
processos de imigração, pois: Há muitos processos imigratórios e é necessário considerar a história de cada um e a sua recepção no país de chegada”
(MOUNTIAN; ROSA, 2015, p. 152). De mesmo modo, as análises a respeito
do papel das mulheres em uma dada comunidade pode perpassar diferentes metodologias.
As discussões a respeito dos espaços de poder levantadas por Foucault por exemplo, ou os diálogos interdisciplinares para com outras áreas,
podem se mostrar frutíferas para a ampliação dessas visões. Tendo isso em
mente, a singela contribuição desse trabalho se revela na medida que buscamos alargar a discussão para as concepções de feminilidade e do papel
desses sujeitos históricos dentro de um local em particular e de um determinado período em específico, tendo em mente as peculiaridades da comunidade ucraniano-brasileira de Prudentópolis.
Os textos veiculados pelo Prácia, assim agiram como guias para a
comunidade local. Através deles podemos ter contato com diferentes mecanismos identitários que permeiam a comunidade ucraniano-brasileira e se
fazem imprescindíveis para a manutenção de seus costumes, religiosidade,
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ritos e cultura. Através dos textos “para dona de casa” reitera-se o cuidado e atenção dada pela Igreja aos aspectos discutidos; também é relevante
perceber o papel social das mulheres naquela época e quais seus deveres
para com a religião, comunidade e família, levando em conta sua posição
de mantenedora cultural, matriarca, dona de casa e a responsável pela manutenção dos costumes no ambiente doméstico.
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GAZETA PELOTENSE: IMPRENSA DE TRANSIÇÃO
EM PELOTAS (RS) NOS ANOS 1970
GAZETA PELOTENSE: TRANSITION PRESS
IN PELOTAS (RS) IN THE 1970S
Amilcar Alexandre Oliveira da Rosa1
RESUMO
Os anos 1970 definiram várias práticas posteriores em jornalismo no Brasil. Muito pelas transformações na própria imprensa, impulsionadas por outros grandes
momentos de mudanças no jornalismo impresso nacional, principalmente os decorrentes das inovações protagonizadas por Jornal do Brasil, nos anos 1950, e Folha
da Tarde, nos anos 1960, para ficar em dois casos importantes. Muito por conta
da transição por que começava a passar a ditadura civil-militar instaurada após
o golpe de 1964 contra o presidente João Goulart. Na segunda metade dos anos
1970, o jornal Folha de S. Paulo levou a termo uma reforma que provocou muitas
discussões sobre o jornalismo impresso no Brasil a partir de então. Tributária dessas transformações, a Gazeta Pelotense foi uma tentativa de implementar mudanças
no jornalismo na cidade de Pelotas, situada no extremo sul do Rio Grande do Sul.
O jornal circulou entre setembro de 1976 e janeiro de 1977. Financiado por um empresário do ramo de transportes, introduziu novidades editoriais e gráficas que
impactaram a cidade e a região. Este artigo é a reconstituição possível de alguns
daqueles fatos, nos limites da memória dos e das participantes e do próprio autor.
Palavras-chave: Gazeta Pelotense. Imprensa de transição. Ditadura civil-militar
brasileira.
ABSTRACT
The 1970s defined several later practices in journalism in Brazil. Much due to the transformations in the press itself, driven by other great moments of change in national printed
journalism. Mainly those resulting from the innovations carried out by Jornal do Brasil, in
the 1950s, and Folha da Tarde, in the 1960s, to name two cases important. Much because of
the transition that began to pass the civil-military dictatorship installed after the 1964 coup
against President João Goulart. In the second half of the 1970s, the newspaper Folha de S.
Paulo carried out a reorganization that provoked many discussions about printed journalism in Brazil since then. Confluent of these transformations, Gazeta Pelotense was an attempt to implement changes in journalism in the city of Pelotas, located in the extreme south
1 Jornalista profissional, historiador. Doutorando em História pelo Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Mestre em História
pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Graduação em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de
Pelotas (1991), Graduação em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (1990) e Licenciatura
em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005).
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of Rio Grande do Sul. The newspaper circulated between September 1976 and January 197,
introduced editorial and graphic novelties that impacted the city and the region and was financed by a businessman of transports area. This article is a possible reconstruction of some
of those facts, within the limits of the memory of the participants and the author himself.
Keywords: Gazeta Pelotense. Transition Press. Brazilian civil-military dictatorship.

INTRODUÇÃO
Originalmente rico em publicações, inclusive iniciativas de setores
populares, com o passar do tempo o jornalismo praticado em Pelotas, cidade situada no extremo sul do Rio Grande do Sul, foi marcado pela concentração e pela pouca diversidade editorial. A partir da segunda metade
do século XIX, particularmente após 1851, quando surgiu o jornal O Pelotense, primeiro periódico da cidade (LONER; GILL; MAGALHÃES, 2012),
houve publicações com origens e objetivos variados durante o Império e a
República. A mais duradoura delas, que ainda hoje é publicada, é o Diário
Popular, jornal fundado em 1890 como veículo independente. Vendido ao
Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), permaneceu na condição de
jornal partidário até o final dos anos 1930, quando sua denominação mudou para Gráfica Diário Popular, já que o Estado Novo proibia a existência
de veículos com aquele perfil (CAETANO, 2014). Nos anos 1990, o Diário Popular era considerado “o jornal diário em circulação mais antigo do Estado
e o terceiro do Interior em tiragem e circulação” (DORNELLES, 2004 apud
BANDEIRA, 2018, p. 124).
Durante todo este período, a cidade conviveu também com algumas iniciativas de jornais voltados para segmentos específicos, além dos
diários comerciais. Entre os jornais segmentados, o de maior duração foi
também uma das iniciativas mais interessantes na imprensa pelotense, o
jornal A Alvorada, fundada por trabalhadores negros que participavam da
vida social da cidade, principalmente dos clubes sociais negros, e não se
viam representados pelas outras publicações locais. A Alvorada circulou durante 58 anos (1907-1965), com várias interrupções (SANTOS, 2003), sendo
contemporâneo de alguns dos eventos mais importantes do século passado, como a Revolução Russa, de 1917, e as duas grandes guerras mundiais,
acontecimentos que mereceram análises em suas páginas.
Na segunda metade do século passado, a diversidade de publicações
locais já não era uma realidade na cidade. O número de publicações foi rareando, por uma série de motivos que não cabe aprofundar neste artigo,
até chegar aos dois únicos periódicos locais em circulação na atualidade:
o Diário Popular e o Diário da Manhã. Este, fundado em 1979. A população
de Pelotas também dispunha de publicações de outras cidades, principal168

RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 167-186, julho de 2022.

Gazeta Pelotense: Imprensa de transição em Pelotas (RS) nos anos 1970

mente as da capital, Porto Alegre, além das de outros estados. Neste caso,
principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nos anos 1970, segundo
depoimentos de entrevistados ouvidos para a elaboração da pesquisa que
originou este artigo, enquanto os jornais da capital, Zero Hora e Correio do
Povo, circulavam com regularidade em Pelotas, os jornais do Rio de Janeiro
(Globo e Jornal do Brasil) e de São Paulo (Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo)
enfrentavam vários problemas para chegar às bancas ou às casas dos assinantes. Algumas vezes, chegavam com mais de um dia de atraso.
Neste cenário, na primeira metade dos anos 1970, Manuel Marques
da Fonseca Júnior, empresário do setor de transporte rodoviário2 e também
proprietário do cinema e rádio Pelotense, em Pelotas, e da rádio Minuano, em
Rio Grande, decidiu financiar um jornal para concorrer com o quase nonagenário Diário Popular. Mesmo com a ditadura civil-militar em vigor no país
desde 1964, com rígidas regras de controle sobre a imprensa, principalmente após a edição do Ato Institucional n. 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968,
e uma situação política e econômica delicada (ALENCASTRO, 2014; AQUINO, 1999; KUCINSKI, 2001), o empresário possuía os recursos e a ousadia
para investir em um projeto em uma área sempre sensível, a produção e
divulgação de informações.
O jornalismo, em especial o jornalismo impresso, não era a área
de atuação principal do empresário, ainda que fosse proprietário de duas
emissoras de rádio. Portanto, era preciso encontrar uma pessoa que
tocasse o projeto de jornal, que montasse a equipe, enfim, uma pessoa
de confiança para se encarregar da publicação, desde o planejamento
inicial até a coordenação do trabalho no dia a dia. Faltam detalhes sobre
as circunstâncias que levaram ao encontro entre o empresário e Aldyr
Garcia Schlee, jornalista, ilustrador, caricaturista, professor e escritor,
e à escolha deste para assumir a produção do jornal. Schlee é conhecido
mundialmente como o autor do desenho da camisa da Seleção Brasileira
de futebol premiado pelo jornal carioca Correio da Manhã, em 1953. Na época
da premiação, o ilustrador tinha apenas 19 anos. A publicação carioca foi o
começo de sua carreira no jornalismo, onde passou a conviver com companhia seleta: Nélson Rodrigues, Antônio Callado, Millôr Fernandes, Sérgio
Porto (Stanislaw Ponte Preta) e Samuel Wainer.
A experiência rendeu frutos. Samuel Wainer trouxe Schlee para
trabalhar como planejador gráfico do jornal Última Hora em Porto Alegre,
nos anos 1960. Após a experiência na Última Hora, Schlee também trabalhou
2 Cf. Expresso Embaixador. Disponível em: <http://www.expressoembaixador.com.br/aembaixador>. Acessado em: 18 nov. 2019. Cf. Transportadora VaptVupt. Disponível em: http://
www.transportadoravaptvupt.com.br/>. Acessado em: 18 nov. 2019.
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nos jornais A Opinião Pública e Diário Popular, ambos de Pelotas. No Diário
Popular, chegou a secretário de redação. Em 1963, publicou neste jornal a reportagem “O xisto betuminoso no Rio Grande do Sul, seu aproveitamento e
sua industrialização”, vencedora da categoria regional do “Prêmio Esso de
Jornalismo”, o mais importante do país na área. Schlee também foi um dos
fundadores do curso de Comunicação da Universidade Católica de Pelotas
(UCPel). Na época em que começou a discutir a criação de um novo jornal
com o empresário Fonseca Júnior, o jornalista dava aulas de Português, Literatura e Retórica no Colégio Municipal Pelotense. As atividades na escola
já haviam provocado algumas dores de cabeça ao professor por representantes do governo que mal se instalara, em abril de 1964. Ao estimular os
alunos a realizarem exercícios críticos ao governo, Schlee respondeu a um
inquérito policial-militar (Figura 1). A partir desse episódio, os governantes
que assumiram em 1964 sempre mantiveram estreita vigilância sobre ele e,
futuramente, sobre outros integrantes da redação do jornal3.

3 Informações obtidas durante a entrevista com Schlee e em sites e publicações diversas.
A informação sobre o prêmio Esso de Jornalismo foi obtida em reprodução digital do jornal
Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, de 10 de maio de 1963 (JORNAL CORREIO DA MANHÃ.
Guapé e Pelé garantem novos grandes prêmios de reportagem no Brasil. 10 de maio de
1963, 1o Caderno. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.
aspx?bib=089842_07&pagfis=39594&url=http://memoria.bn.br/docreader#>. Acesso em
31 jul. 2019). Schlee foi autor e tradutor de quase 30 livros, participou de várias antologias,
recebeu duas vezes o prêmio da Bienal de Literatura e outras seis vezes o prêmio Açorianos
de Literatura. Algumas de suas principais obras: “O outro lado, noveleta pueblera” (2018),
“Memórias de o que já não será” (2014), “Contos da Vida Difícil” (2013), “Don Frutos” (2010),
“Glossário de Simões Lopes Neto” (2009), “Os limites do impossível - os contos gardelianos”
(2009), “Contos gauchescos e Lendas do Sul”, de João Simões Lopes Neto, edição crítica com
estabelecimento da linguagem (2007), “Contos de Verdades” (2000), “Linha Divisória” (1998),
“Contos de Futebol” (1997), “El dia en que el papa fue a Melo” (1991, publicado originalmente
no Uruguai, republicado em português como “O Dia em que o Papa foi a Melo”, 1999),
“Uma Terra Só” (1984), “Contos de Sempre” (1983). A propósito, cf. “Você já leu um livro de
Aldyr Garcia Schlee?”, JORNAL ZERO HORA, nov./2018. Disponível em: <https://gauchazh.
clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2018/11/voce-ja-leu-um-livro-de-aldyr-garcia-schleecjosvyz8w0fud01pidt1a5y1e.html>. Acesso em: 30 jan. 2019.
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Figura 1 – Arquivos de Schlee no SNI

Fonte: Serviço Nacional de Informações. Agência Porto Alegre. Informe
confidencial 146, de 26 de setembro de 1983. Referência: APA ACE
7135/83. 5 páginas. Acervo: Arquivo Nacional. Disponível em: <http://
imagem.sian.an.gov.br/acervo/derivadas/br_dfanbsb_v8_mic_gnc_
ggg_83007135_d0001de0001.pdf.> Acesso em: 11 jan. 2020.

1 NOVO JORNAL? GAZETA PELOTENSE
As discussões para a implementação da Gazeta Pelotense começaram
em 1974, dois anos antes de o primeiro número da publicação ir para as
ruas. Como a publicação começaria do zero, tudo teve que ser planejado. A
primeira medida foi realizar pesquisa para a compra de equipamentos de
impressão. Em entrevista concedida em agosto de 2018, três meses antes
de seu falecimento, Schlee falou sobre o processo de aquisição dos equipamentos:
A gente começou a ver os preços desses materiais e ver tudo
o que podia importar sem custo de importação, porque não
tinha igual no Brasil. Acabamos comprando, na parte gráfica, mesmo, um equipamento fundamental. A fotocomposição eram seis máquinas e dois computadores. Dois computadores. E agora a gente acha graça de ter sido vítima disso.
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O Fonseca nem chegava, mandava o Paulo Roberto [Góz]4
falar comigo, com o Vaz5. De uma hora para outra ele abriu:
“Não, vamos comprar tudo o que tem que comprar.” Tinha
que comprar um computador para fazer o fotolito. Tinha
só máquina brasileira. “Quanto custa?” Fez as contas. “Não,
compra dois, que pode quebrar o disco com as fontes.” Quebrou, né? Custou uma banana, como se dizia na época6.

Os equipamentos vieram da Califórnia, chegando ao porto de Rio
Grande (RS), de onde foram trazidos para Pelotas. A impressão seria feita
em offset7, seguindo os mais modernos sistemas adotados por algumas publicações no Brasil. Entre elas, o jornal Zero Hora, de Porto Alegre. O Correio
do Povo, a outra principal publicação da capital gaúcha, continuava a se valer da linotipia para imprimir o jornal (SPERANZA, 2007). Enquanto adquiria os equipamentos de composição e impressão, o empresário aprovava a
construção de um prédio na região central da cidade para abrigar a redação, o setor administrativo e a gráfica. A montagem da equipe e esboços
de estrutura editorial e gráfica eram outras atividades a que se dedicavam
Schlee e auxiliares próximos.
Do ponto de vista editorial, era preciso, em primeiro lugar, definir
o nome da publicação. Nos primeiros exercícios, foi adotado o nome “Novo
Jornal”, mas, ao final, prevaleceu o nome “Gazeta Pelotense”, embora se pudesse observar um grafismo com a letra “N”, referência à proposta original,
na capa da publicação, em todas as edições, a começar pela de número 1, de
25 de setembro de 1976 (Figura 2).

4 Paulo Luiz Barcelos Góz, vice-presidente do jornal, atualmente dirige a Rádio Pelotense,
em Pelotas (RS).
5 Luiz Carlos Vaz, secretário gráfico do jornal, aposentado como servidor da UFPel, vive em
Pelotas (RS).
6 Entrevista concedida por Aldyr Garcia Schlee ao autor em agosto de 2018.
7 O processo de impressão em offset tem origem na litografia, e o mesmo princípio: repulsão
entre material gorduroso (tinta) e água. No offset, “[...] o princípio de funcionamento é o mesmo
da litografia com a diferença de que a matriz não entra em contato direto com a folha. Daí vem
o termo offset. Significa impressão ‘fora do lugar’ ou ‘deslocada’. É utilizado um cilindro de
borracha, chamado de blanqueta ou caucho, que transfere (ou desloca) a imagem da pedra
para a folha. [...] O desenvolvimento da fotografia e os processos fotoquímicos também
permitiram a gravação de chapas de zinco em substituição às pedras litográficas. O original a
ser impresso era fotografado e o filme revelado era sobreposto a uma chapa pré-sensibilizada
que passava pelo mesmo processo de exposição e revelação da fotografia. A chapa de metal
flexível com a imagem era afixada em um cilindro. O restante do processo assemelha-se à
litografia [...]” (LESCHKO, 2011, p. 42-43). O filme que sensibiliza as chapas para a impressão
chama-se fotolito.
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Figura 2 – Capa da primeira edição da Gazeta Pelotense

Fonte: Gazeta Pelotense, n.1, 25 set. 1976. Reprodução do autor, 2019.

O próximo passo era se valer das novidades tecnológicas que permitiam aproveitar o uso de fotografias em profusão nas páginas do periódico.
Por um breve tempo, essa seria a estratégia principal de Schlee: investir em
imagens, inclusive as reproduzidas das telas de televisores, para cativar o
público, que passaria a “se ver” no jornal (Figura 3), coisa que a impressão
a partir de clichês dificultava, já que as fotografias quase sempre eram reaproveitadas neste processo. Com o offset, as fotografias ganhavam outra
importância nas publicações, uma estratégia inaugurada em jornais ainda
na década de 1950, como a Última Hora de Samuel Wainer (ABREU, 2002).
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Figura 3 - Público leitor nas páginas da Gazeta Pelotense

Fonte: Gazeta Pelotense n. 72, 12 dez. 1976. Reprodução do autor, 2020.

A estratégia passava também pelo investimento em outras duas
frentes: na constituição de uma equipe que abraçasse o projeto, de maneira
a fazer da publicação uma novidade no mercado editorial pelotense e gaúcho; e na formação de um público que consumisse uma informação diferenciada. A constituição da equipe antecipou um movimento que a Folha de
S. Paulo inaugurou naquele ano de 1976, a prioridade dada a escritores com
conhecimento dos assuntos abordados pelo jornal, independente da formação em jornalismo (ABREU, 2002). Isso daria margem a conflitos com
outros jornais e com jornalistas identificados com a proposta de profissionalização cada vez maior das redações, após a promulgação do Decreto-Lei
972/69, que tornou obrigatório o diploma para o exercício da profissão de
jornalista (ABREU, 2002).
O decreto-lei, aprovado em plena vigência da ditadura, contempla174
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va as restrições típicas do período com relação à liberdade de imprensa e
à liberdade de manifestação do pensamento. A regulamentação também
atendia às exigências decorrentes do surgimento de cursos de Comunicação, ou de Jornalismo, que se multiplicavam pelo país. E aos quais nem todos os estudantes tinham acesso. Ou seja, também poderia ser considerada
uma medida elitista, que afastaria das redações as pessoas interessadas em
trabalhar na área, mas que não teriam como frequentar um curso superior,
muitas vezes pago. O resultado, segundo Kucinski (2001), foi o inverso, já
que as novas gerações chegavam às redações com a veia crítica afiada contra as ações do governo.
O outro aspecto é o relativo à formação do público leitor. Talvez este
seja um dos aspectos mais controversos na estratégia dos integrantes da
equipe da Gazeta Pelotense. Afinal, essa medida contraria em princípio o que
deveria ser um mantra dos jornalistas e dos jornais: colocar o interesse do
público como prioridade. Da forma pensada pelos responsáveis pela Gazeta
Pelotense, esse interesse pode ser visto como algo a ser moldado, e a informação, como algo a ser ofertado, independente do interesse do público. Ou
seja, essa prática pode sugerir que os fatos serão cobertos não como fatos,
mas a partir de uma interpretação sobre o que seria melhor para o público
leitor. Essas são questões historicamente levantadas com relação ao trabalho dos jornalistas, principalmente quando se discute o jornalismo como
uma instância de poder nas relações sociais. Nas entrevistas feitas com
antigos integrantes da equipe do jornal, fica clara a intenção de fazer um
jornal diferenciado, mas não esse cuidado com relação à prioridade dada ao
interesse do público.
Entre as principais ações que tiveram a finalidade de investir na
formação do público, a Gazeta Pelotense apresentou um caderno dominical
cultural que foi considerado a menina dos olhos do jornal, mas que problematiza ainda mais a questão levantada anteriormente. O caderno foi a
oportunidade de reunir intelectuais da cidade que não conseguiam ou não
queriam publicar seus materiais no outro jornal local. Contribuiu para essa
resistência – e para a posterior adesão ao projeto do novo jornal – a qualidade gráfica apresentada pela Gazeta Pelotense. Esta informação é confirmada
pelo ex-editor do caderno, Valter Sobreiro Júnior:
As pessoas procuravam o jornal para publicar seus textos,
relatos de viagens, imagens. A qualidade da apresentação
gráfica chamou muito a atenção e os colaboradores queriam ver seu trabalho reproduzido com aquela qualidade.
Isso também colaborou para algumas dificuldades na hora
do fechamento, já que nem todos conheciam a rotina de
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um jornal diário e não preparavam os materiais com antecedência. O Schlee ria, brincava que eu não conseguiria
fechar o caderno, mas sempre conseguia. Às vezes, levavam
almoço na redação para eu não precisar sair e conseguir terminar a edição8.

Foram 16 edições do caderno, em que preponderavam perfis de
mulheres intelectuais e de mulheres trabalhadoras de Pelotas, as famosas
doceiras e suas receitas, além de aspectos da história social da cidade. Os
artigos sobre a história social eram escritos pelo historiador Mário Osório
Magalhães, editor de Pesquisa e Documentação e professor de Sociologia e
Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no ano em que
a Gazeta Pelotense circulou. Descendente do general Manuel Luís Osório, o
Marquês de Herval, Mário Osório Magalhães já havia publicado um livro de
poesia e outro sobre a história social de Pelotas. Quando se aposentou, era
vinculado ao Departamento de História da UFPel. Os textos publicados por
Mário Osório Guimarães, na Gazeta Pelotense, abordavam a época da pujança econômica da cidade, no final do século XIX, início do século XX, o que
provocava críticas, inclusive do próprio Schlee, que cobrava análises sobre a
importância da presença de escravizados na formação da cidade.
Os perfis das mulheres também chamam atenção. À exceção das
doceiras, eram mulheres das classes abastadas. Segundo Valter Sobreiro
Júnior, o objetivo era destacar a intelectualidade feminina da época:
Não se fazia isso na cidade, que tinha uma quantidade de
intelectuais femininas, uma característica da cidade desde
sempre. Eram mulheres e intelectuais e por isso eu e Nicola
[Caringi] estabelecemos uma série de mulheres que deveriam ser entrevistadas. A condição não era pertencer a esse
ou aquele segmento social, mas serem intelectuais com trajetória reconhecida9.

Alguns detalhes chamam a atenção nos perfis das mulheres intelectuais, como a referência ao fato de serem “esposas de”, nas pequenas
biografias que acompanhavam os artigos. É uma referência impensável
nos dias atuais, mas seria um anacronismo fazer a crítica nessas bases com
relação ao jornal, mesmo considerando-se que era uma publicação que se
propunha a ser diferente na abordagem de temas que historicamente tinham um tratamento conservador. Estudos sobre a problemática de gêne8
9

Entrevista de Valter Sobreiro Júnior concedida ao autor em novembro de 2020.
Entrevista de Valter Sobreiro Júnior concedida ao autor em novembro de 2020.
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ro só começaram a ser feitos mais aprofundadamente no Brasil a partir da
década de 1980 (SOIHET, PEDRO, 2007).
Da mesma forma, a cobertura de denúncias de racismo também
pode causar estranhamento na atualidade, com manchetes do tipo “Promoveu baile sem licença, tentou barrar um crioulo e acabou preso por racismo”
(GAZETA PELOTENSE, n. 26, p. 21, grifo nosso). As discussões sobre discriminação e preconceito racial, que nunca cessaram no Brasil, só ganhariam
novo impulso a partir dos anos oitenta do século passado. Apesar de se propor ao novo, o jornal se debatia com os limites de seu tempo.

2 A TRANSIÇÃO POLÍTICA IMPACTA A TRANSIÇÃO DA
IMPRENSA
A Gazeta Pelotense tem uma peculiaridade típica de momentos de
transição, seja ela política, econômica, de costumes, etc. É um jornal que,
sem aderir completamente a práticas usuais do momento em que foi lançada, nem por isso se distancia delas, por mais que intente construir o novo.
Segundo entendo, os termos usualmente utilizados pela historiografia para
referir a imprensa do período da ditadura civil-militar – grande imprensa,
imprensa alternativa – não dão conta da complexidade do tipo de publicação representado pelo jornal. Não apenas a Gazeta Pelotense, mas várias
iniciativas do período se destacam dos modelos em que normalmente são
enquadrados os jornais daquela época.
Kucinski (2001) aponta algumas características da imprensa alternativa:
Durante os quinze anos (sic) de ditadura militar no Brasil,
entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como traço comum a oposição intransigente ao regime militar. Ficaram conhecidos como imprensa alternativa ou imprensa nanica. A palavra nanica,
inspirada no formato tabloide adotado pela maioria dos
jornais alternativos, foi disseminada principalmente por
publicitários, num curto período em que eles se deixaram
cativar por esses jornais. Enfatizava uma pequenez atribuída pelo sistema a partir de sua escala de valores e não dos
valores intrínsecos à imprensa alternativa. Ainda sugeria
imaturidade e promessas de tratamento paternal. Já o radical de alternativa contém quatro dos significados essenciais
dessa imprensa: o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil
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e, finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e
1970, de protagonizar as transformações sociais que pregavam. (KUCINSKI, 2001, p. 5).

O historiador afirma que, durante os governos dos generais Emílio
Garrastazu Médici (1969-1974) e Ernesto Geisel (1974-1979), surgiu o maior
número de jornais alternativos no país. O autor também afirma que, entre
os anos de 1975 e 1976, ou seja, exatamente no momento em que a Gazeta
Pelotense começou a ser gestada e foi para as bancas, as características da
imprensa alternativa impactaram a produção jornalística e se tornaram
modelos de jornalismo discutidos em cursos de comunicação (KUCINSKI,
2001). De acordo com o autor, entre 120 mil e 160 mil exemplares dessas
publicações circulavam no Brasil, no período (KUCINSKI, 2001).
Alguns aspectos relativos à imprensa alternativa e às suas características, porém, são no mínimo controversos. Isso porque a imprensa surgiu de forma alternativa no Brasil:
Opinião, Movimento e Em Tempo não fundaram a imprensa
alternativa. Ao contrário, foram fruto dela. A própria
imprensa brasileira começou com um alternativo, o Correio
Braziliense, fundado por Hipólito José da Costa em 1808, em
Londres, entre outras coisas para lutar pela independência
do nosso então futuro país [...]. Durante o Império houve
vários alternativos (MARTINS; LUCA, 2008, p. 107).

Para as autoras, o fato de a definição de imprensa alternativa estar
tão enraizada no período da ditadura civil-militar dos anos 1960 a 1980 no
país se deve a “uma posição antigovernista generalizada” por parte desses
veículos, naquele momento (MARTINS; LUCA, 2008, p. 108). Segundo as
autoras, a oposição dos “alternativos” não se faz somente com relação ao
governo, mas às “tendências hegemônicas” da imprensa do período (MARTINS; LUCA, 2008, p. 108).
Essas tendências conformam a outra categoria em que se enquadra
a imprensa da época em que a Gazeta Pelotense circulou, a chamada grande
imprensa. Para Luca (2008, p. 70), a expressão grande imprensa, além de
ser “bastante vaga e imprecisa”, “designa o conjunto de títulos que, num
dado contexto, compõe a porção mais significativa dos periódicos em termos de circulação, perenidade, aparelhamento técnico, organizacional e
financeiro”. Essa definição se aproxima do que Charron e Bonville (2016)
entendem por paradigma jornalístico. Segundo esses autores, um paradigma jornalístico é:
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um sistema normativo criado por uma prática fundamentada no exemplo e na imitação, constituído de postulados, de
esquemas de interpretação, de valores e de modelos exemplares com os quais se identificam e se referem os membros de uma comunidade jornalística em um dado âmbito
espaço-temporal, que unem os integrantes à comunidade
e servem para legitimar a prática. (CHARRON; BONVILLE,
2016, p. 68).

Ou seja, são regras práticas seguidas por um conjunto de profissionais, em determinada época e espaço, que determinam uma compreensão
coletiva e o uso dessas práticas por uma comunidade de jornalistas. É essa
prática que determinará a posterior consolidação de regras que outros profissionais seguirão ou transformarão, a depender da aceitação ou ruptura
do paradigma (CHARRON; BONVILLE, 2016). A Gazeta Pelotense, que surge
em um momento de começo de transição política, principalmente, embora
beneficiária de transformações técnicas de anos anteriores, ocupará esse
território, esse espaço em que as práticas começam a ser alteradas a partir
das mudanças tecnológicas, por um lado, mas também da crise que em alguns anos levaria à diminuição da rigidez do sistema político.
Durante o período da ditadura, a grande imprensa apoiou o golpe
contra o ex-presidente João Goulart, em sua grande maioria. Entre as exceções, destacou-se o jornal Última Hora, de Samuel Wainer, que se manteve
fiel ao presidente deposto. Wainer, é importante lembrar, criou a Última
Hora em 1951, justamente para apoiar Getúlio Vargas – que se suicidou em
1954 – e seu Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), fazendo o contraponto às
críticas da oposição ao governo, passando a apoiar João Goulart, herdeiro
político do ex-presidente, alguns anos depois (ABREU, 2008).
Assim, nem mesmo a grande imprensa pode ser apontada como um
bloco monolítico, com características e posições uniformes. A grande imprensa que apoiou o golpe civil-militar contra João Goulart com o tempo
passou a adotar outra postura, em virtude das crises política e econômica enfrentadas pelo governo, que também limitavam sua atuação. E havia
também a censura que, mesmo atingindo os veículos de forma diferenciada, contribuiu para que as empresas de comunicação aos poucos fossem se
tornando mais críticas com relação às práticas do governo, e com relação
às suas próprias práticas recentes. Embora sem deixar de apoiar o regime
(ABREU, 2008; AQUINO, 1999; LUCA; MARTINS, 2008).
A Gazeta Pelotense noticiava fatos que durante o período de ruptura político-institucional tinham maior dificuldade em obter acolhimento na imprensa. Mas não deixava de ser um empreendimento comercial,
bancado por um empresário que tinha todo o interesse em obter retorno
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de seu investimento. Nesse sentido, elementos da transição estão presentes na grande imprensa. E também na imprensa alternativa, que surgiu naquele momento como espaço crítico, um campo deixado em aberto pela grande imprensa pela adesão ao golpe de 1964. A imprensa desses
períodos de transição – que denomino imprensa de transição – é uma
categoria que não se descola do contexto em que o jornalismo é produzido.
Ao contrário, contribui para produzi-lo, absorvendo características das
práticas jornalísticas do momento e tentando ser o que o jornalismo quase
nunca consegue ser – o espaço permanente da crítica –, principalmente em
sociedades desiguais, que não têm tradição no exercício do controle social
dos meios informativos, como o Brasil.

3 A CRÍTICA AO MODELO E O FIM DA GAZETA PELOTENSE
O surgimento da Gazeta Pelotense não foi uma unanimidade entre
outros veículos de comunicação. Várias publicações do estado saudaram a
iniciativa, incluindo o concorrente local, o Diário Popular, que parabenizou
o novo jornal em uma pequena nota publicada na edição de 26 de setembro
daquele ano, na página 8. Mas a expectativa de criação de empregos para
jornalistas, frustrada pela política de empregar também redatores sem diploma de Jornalismo, fez com que o novo jornal recebesse fortes críticas de,
pelo menos, uma publicação do estado, o Coojornal, cooperativa de jornalistas profissionais fundada em 1975, em Porto Alegre. Segundo o Coojornal, a
Gazeta Pelotense acrescentava “quase nada ao mercado de trabalho de Pelotas” (COOJORNAL, out. 1976, n. 9, p. 5).
Não foi a única vez que os jornalistas da capital se referiram de forma inamistosa à publicação da Zona Sul do estado. Curiosamente, o título
da matéria do Coojornal que noticiou o lançamento da Gazeta Pelotense era
“Pelotas resiste”, embora a crítica fosse dura:
A maioria dos funcionários da redação não é jornalista –
mas há professores e até funcionários públicos. O único da
equipe que tem registro profissional como jornalista é Mário Alberto Soares. Por isso ele foi presenteado com o cargo
de redator-responsável, embora seja, na verdade, apenas
chefe da publicidade. (COOJORNAL, n. 9, out/76, p. 5).

Em matéria da página 5, da edição número 12, de janeiro de 1977,
com o título “Briga em família fecha a Gazeta”, o Coojornal elenca várias
razões que teriam levado ao fim da publicação, “três meses depois de um
pretensioso, mas atribulado lançamento” (COOJORNAL, n. 12, jan/77, p. 5):
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O motivo da briga teria sido uma dívida de Cr$ 600 mil e
as vítimas reais não são as pessoas diretamente envolvidas,
mas os 56 funcionários - jornalistas, gráficos, pessoal de expediente – que receberam o aviso prévio inesperado e uma
vaga promessa de que o jornal poderá voltar a circular em
um mês. (COOJORNAL, n. 12, jan/77, p. 5).

As razões para o fim do projeto ainda são um mistério. A causa mais
divulgada é o fim do casamento do empresário que financiava o jornal. Os
herdeiros não teriam demonstrado interesse na continuidade do projeto,
que durara apenas três meses, com 91 edições. Falta de recursos não parece
ter sido problema, segundo Schlee, que afirmou ter obtido garantias de que
o financiamento ocorreria pelo tempo necessário, até que o jornal andasse
com as próprias pernas. Além da resistência de parte da família que, segundo alguns depoimentos de entrevistados, consideravam o projeto muito fora da natureza de investimentos tradicionais do empresário – embora
este tivesse duas emissoras de rádio, sempre é bom lembrar –, outro motivo
para o fim da publicação foi levantado por Schlee, durante a entrevista realizada em agosto de 2018. E tem relação com especulação e lucro:
A iniciativa de fazer o jornal começa quando eu era professor de jornalismo. Eu sempre fiz aquele projeto de jornal
que eu tenho até hoje [agosto de 2018]. Se agora me pedissem para fazer um jornal, eu saberia quanto custa, que erros se comete, e principalmente esse cuidado de que o investidor não nos use para ganhar cinco vezes mais do que
ele investiu10.

Schlee nunca se convenceu de que a briga em família foi a causa
da suspensão do projeto. A informação sobre a interrupção da circulação
do jornal foi veiculada em editorial publicado na capa da última edição, de
1 de janeiro de 1977 (Figura 4). O editorial foi ditado por telefone ao chefe
da redação. Schlee, ainda confiante de que o projeto teria prosseguimento,
preparou duas capas com antecedência, uma com o editorial anunciando a
suspensão, e outra sem.

O jornal nunca foi retomado. Os funcionários, alguns vindo de
outras cidades para trabalhar na Gazeta Pelotense, viram seus sonhos
virarem pó de uma hora pra outra. Muitos entraram com ações trabalhistas contra a gráfica que publicava o jornal, inclusive Schlee, conforme atesta documento referente à demanda judicial encontrado entre
seus pertences. Além dos prejuízos materiais e profissionais, ficou a
10

Entrevista de Aldyr Garcia Schlee concedida ao autor em agosto de 2018.
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frustração dos envolvidos, já que o jornal se anunciava como uma possibilidade real de transformação das práticas jornalísticas da cidade,
região e até mesmo do estado. Em agosto de 2018, Schlee comentou
o encerramento das atividades: “[...] não sabíamos que 90 dias após o
material gráfico importado começar a ser utilizado, ele podia ser vendido. [...] Sem contar o prédio, que eles destruíram, e só faltou agora
botar sal no terreno”11.
Figura 4 - A última edição

Fonte: Gazeta Pelotense, n. 90, 1 jan. 1977. Reprodução do autor, 2019.

O prédio em que ficavam a redação do jornal, a gráfica e a administração não existe mais. Um tapume de madeira foi colocado em volta do
11
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local. Em entrevista concedida para Bittencourt, em 1989, Schlee lembrou
que algumas pessoas consideravam o jornal pretensioso para a época e para
a cidade: “O que sabíamos era que o trabalho perfeccionista era o que visávamos. Sobre o Caderno dominical, considero que até agora não teve par no
Brasil. E digo: faria tudo de novo” (BITTENCOURT, 1989).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gazeta Pelotense pode ser considerada um exemplar típico de períodos de transição na imprensa. Mudanças técnicas significativas ocorriam
na produção jornalística nacional naquele momento. Muitas delas eram
desdobramentos de períodos anteriores de transformações. O momento político por que passava o país, com sinalizações do regime ditatorial
em direção à distensão do regime e à abertura política, mesmo que essa
promessa ainda demorasse alguns anos para se concretizar, é outro fator
importante para estabelecer esse diferencial para o jornalismo do período.
Para fundamentar essa observação, porém, é importante analisar as categorias em que normalmente a imprensa é classificada durante a ditadura
civil-militar, verificando suas características e ver em que jornais típicos de
períodos de transição se diferenciam de publicações já com alguma tradição, em termos de circulação.
No momento em que a Gazeta Pelotense circulou, a imprensa é usualmente dividida em dois campos: grande imprensa e imprensa alternativa.
Por sua característica “transitiva”, a Gazeta Pelotense não pode ser enquadrada em nenhuma dessas categorias, ao mesmo tempo em que agrega características dos dois campos. É grande imprensa, por ser empreendimento
comercial que visa a lucro, e ao mesmo tempo reúne algumas características da imprensa alternativa, principalmente quanto ao aspecto da cobertura jornalística de temas que até certo momento não encontravam abrigo
nas páginas da grande imprensa.
Os motivos que levaram ao fim da publicação ainda são controversos. Mas o impacto que o jornal causou na imprensa local, regional e mesmo estadual ainda são sentidos, anos depois. Principalmente em relação
ao potencial transformador decorrente da inovação gráfica e editorial que
buscou implantar, e que não amadureceu, em função do pouco tempo de
circulação.
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REDEMOCRATIZAÇÃO E JUVENTUDE NO
MUNDO JOVEM NA DÉCADA DE 1980
REDEMOCRATIZATION AND YOUTH IN THE
MUNDO JOVEM IN THE 1980S
Isabelle Valverde Silva1
Luciana Rossato2
RESUMO
Este artigo investiga como o Mundo Jovem se posicionou ante a redemocratização
do País em relação aos processos políticos que ocorreram na década de 1980. Para
isto, serão analisadas as matérias veiculadas e que tinham os jovens como seus
principais leitores. Foram selecionados artigos e seções voltados exclusivamente a
temas como história da política brasileira, criação dos novos partidos e suas ideologias, além da apresentação dos principais candidatos que concorreram à presidência da República em 1989. Este artigo é resultado da pesquisa “A imprensa e os
jovens: representações sobre a juventude veiculadas na imprensa brasileira (19602000)” e dispôs de financiamento da FAPESC.
Palavras-chave: Juventudes católicas. Imprensa. Mundo Jovem. Década de 1980.
ABSTRACT
This article investigates how the Mundo Jovem positioned itself at the redemocratization of
the country in relation of the political process that occurred on the 1980 decade. Will be analyzed all the newspaper stories whose teenagers are the main readers. Were selected articles
and sections turned to subjects such as the brazilian political history, the creation of new
political parties and their ideologies, beyond the presentation of the main candidates who
run for republic president in 1989. This article is the result of the research “The Press and
the Youth: representations of youth published by the Brazilian press (1960-2000)” has the
financing of the FAPESC.
Keywords: Catholic youths. Press. Mundo Jovem. 80’s.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é analisar o posicionamento da publicação
Mundo Jovem sobre as questões políticas que estavam sendo debatidas na
década de 1980, marcada pelo processo de reabertura política com o final do
1 Graduanda em História na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Bolsista
PIBIC. E-mail: isabellevalverdesilva@gmail.com
2 Doutora em História. Professora Associada no Departamento de História da Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Professora do Programa de Pós-graduação em História
da UDESC e do Profhistória em Rede. E-mail: lucianarossato1972@gmail.com
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regime militar3, a elaboração da nova constituição e as eleições diretas para
presidente. Para alcançar este objetivo, foram analisadas 41 reportagens
publicadas de 1980 a 1989. As fontes foram obtidas do acervo digitalizado
em CD Rom, gentilmente disponibilizado pelos editores do jornal, localizado no campus da PUCRS, em Porto Alegre. Chegou-se às fontes a partir
da palavra-chave “política” e da análise das matérias de capa de todos os
números publicados no decorrer da década de 1980.
Tânia de Luca (2005) destaca que os impressos foram vistos durante muito tempo pelos historiadores como fonte tendenciosa e parcial, já que
tinham como característica vincular-se a grupos políticos. Além disso, os impressos se caracterizam por veicular a diversidade de informações e de assuntos, desde opiniões políticas até folhetins literários. No entanto, a partir das
reflexões sobre história propostas pela Escola de Annales, a imprensa começa
a ser utilizada como fonte na pesquisa historiográfica, como escreve Luca:
[Com isso] já não se questionava o uso dos jornais por sua
falta de objetividade - atributo que, de fato, nenhum vestígio do passado pode ostentar -; antes, se pretendia alertar
para o uso instrumental ingênuo que tomava os periódicos
como meros receptáculos de informações a serem selecionadas, extraídas e estilizada a bel prazer do pesquisador
(LUCA, 2005, p. 116).

O impresso Mundo Jovem começou a circular no ano de 1963, com o
nome SOS Vocações, vinculado ao Seminário de Viamão. Em 1964, o nome
foi substituído por Lançai as redes, mas continua com o foco em atrair jovens
para integrar a Igreja Católica. Nesta época, circulava principalmente entre
professores católicos do sul do País. Era publicado em preto e branco, com
8 a 12 páginas. Começou com 6 edições ao ano e, posteriormente, chegou a
10 edições. Em meados de 1967, adotou o nome Mundo Jovem e circulou de
forma impressa até 2017. De 1967 a 1972 esteve vinculado à Igreja Católica. A
partir de 1972 passou a estar vinculado à Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS), sob a responsabilidade do Curso de Teologia.
A partir de 1971, o jornal passou a utilizar mais cores e a ser impresso
em offset. Seu público leitor passou a ser constituído por jovens estudantes
ligados à Igreja Católica. Também tinha como foco subsidiar os professores
3 O debate historiográfico acerca dos governos militares (1964-1985) coloca em disputa a
nomenclatura regime/ditadura militar de modo a apresentar o conceito de regime/ditadura
civil militar, ao apontar para a participação dos civis no processo que levou ao golpe de 1964 e sua
posterior aceitação por parte da sociedade civil. Neste texto, optamos pelo uso do termo regime/
ditadura militar. Para Carlos Fico (2017), apesar de o regime ter recebido apoio de grupos civis,
religiosos, empresariais e midiáticos, isto não exclui que o caráter essencial do regime foi militar.
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nas aulas de Ensino Religioso, Moral e Cívica e OSPB. Salienta-se que este
impresso tem relação com outras experiências vinculadas a Igreja Católica
para divulgar seus valores entre os jovens, tais como organizações e entidades como a Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude Universitária
Católica (JUC), a Juventude Operária Católica (JOC), as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), entre outros. Antes mesmo do golpe militar, setores
da Igreja Católica no Brasil voltaram para a atuação junto aos pobres e se
vinculando com o que Michael Löwy denomina de cristianismo de libertação. Entre as formas de atuação muito atuante nos anos 1970 e 1980 destacam-se as CEBs em comunidades pobres tanto no campo como na cidade.
Apesar de a cúpula da Igreja Católica ter apoiado o golpe militar:
[N]o curso dos anos 1970, a Igreja se transformou na principal
força de oposição ao regime militar, denunciando, em nome
do Evangelho, não só as violações aos direitos humanos, mas
também o modelo de desenvolvimento promovido pela ditadura, caracterizado como desumano, injusto e fundado na
opressão econômica e social dos pobres (LOWY, 2007, p. 313).

O foco deste artigo são as discussões que o Mundo Jovem trará a partir da reabertura política nos anos 1980 e a possibilidade de os jovens participarem das eleições presidenciais e, desta forma, escolherem novamente
seus governantes após uma sequência de governos ditatoriais. Assim, foram destacadas notícias que trazem assuntos de cunho político que tinham
o objetivo de instruir os jovens (público-alvo do jornal) e que retratam os
ideais religiosos e partidários dos editores do impresso em análise.
Pierre Rosanvallon, em Por uma história do político, nos explica as
relações do político e sua constituição histórica. Dentre as questões apresentadas ante a democracia e a história política, ele faz uma reflexão dos
desdobramentos da visão política entre as décadas de 1960 a 1980:
Até o final da década de 1960, a visão de uma divisão ideológica fundamental serviu para organizar o espaço intelectual em torno da oposição entre duas visões hegemônicas de
mundo: a marxista e a liberal. [...] Na década de 1970, uma
nova versão da crítica do totalitarismo alterou essas convicções, levando a uma análise mais profunda do problema da
democracia. Desde o fim dos anos 1980, num contexto caracterizado pela ascensão do nacionalismo e pela crise do Estado de Bem-Estar, a necessidade de um novo contrato social
prolongou essa busca, contribuindo para tornar as questões
políticas novamente centrais (ROSANVALLON, 2010, p. 34).
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Logo, o período retratado no artigo está imerso nesse contexto
ideológico de formação política. Para analisar o Mundo Jovem na década de
1980, é necessário compreender as facetas que influenciaram as ideias defendidas em suas páginas. O editorial de dezembro de 1979 destaca:
O ano de 1979 termina e aqui na redação de Mundo Jovem
cresce uma consciência: a consciência da missão de nosso
jornal enquanto oferta de leitura sadia. Mundo Jovem se
propõe a contribuir para a formação do jovem que o lê. Fornecer conteúdo para o jovem ler, pensar, definir e enriquecer a sua vida (Mundo Jovem, dez. 1979, p. 4).

1 BRASIL NOS ANOS 80
A década de 1980 trouxe muitas transformações e o contexto brasileiro é marcado por mudanças políticas como o fim dos governos militares,
a elaboração de uma nova constituinte e as eleições diretas para presidente
realizadas em 1989. O Mundo Jovem convocava a juventude de então a participar ativamente dos debates e se envolver com as questões nacionais. A
organização do jornal era dividida em seções, editoriais e artigos. As seções
enfocaram temas variados, como: medicina popular, Igreja e mundo moderno, filosofia, juventude rural, vocações, Campanha da Fraternidade, credo,
literatura, Jesus que se revela aos homens, leitura crítica, recado dos leitores,
história da Igreja, liturgia, como redigir, direito, política, partidos políticos,
mulher, relendo a história, MJ comenta, psicologia, crônica, problemas brasileiros. Observa-se que a visão religioso-cristã e católica permeia este impresso, que tinha como público os jovens católicos, sua vida e seus interesses.
O jornal apresenta assuntos de cunho político de diversas formas,
levando em consideração a abertura política e o afrouxamento da censura, a
partir do final da década de 1970. Desta maneira, mesmo dando destaque a
temas como casamento, religião, família etc., o que condiz com um impresso vinculado à Igreja Católica, este jornal, na década de 1980, se caracterizava também por trazer temas sociais e políticos. Alguns deles constituíram
matéria de capa, como: “América Latina, genocídio e saque” (Mundo Jovem,
março de 1986); “As eleições garantem a democracia ou ainda o privilégio
dos grandes?” (Mundo Jovem, novembro de 1988); “Dívida externa: quando
deixaremos de ser o prato cheio dos ricos?” (Mundo Jovem, abril de 1987); “Desemprego, são milhões de brasileiros desesperados” (Mundo Jovem, junho de
1984); “Preço da paz: terra e comida para todos” (Mundo Jovem, julho de 1981).
Constata-se que a publicação fazia críticas à pobreza, ao desemprego, a aspectos da economia, bem como veiculava debates sobre o pertencimento da
terra, o genocídio de indígenas, e assim por diante, exprimindo, assim, uma
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preocupação com alguns dos problemas nacionais. Para compreender as
questões políticas veiculadas pelo jornal, é necessário analisar o que foi publicado e estabelecer relação com a política e a sociedade brasileira da época.
Em 1964, foi instaurada no Brasil uma ditadura militar cujo tempo
de duração foi de 21 anos. Nesse período, a imprensa sofreu com a implementação de censura nas mídias a partir do Ato Institucional número cinco
(AI-5)4. Segundo Carlos Fico:
A história da ditadura militar tem sido vista como a história
do confronto entre repressão política e ‘luta armada’. Esse
combate se tornou o fato emblemático do período, tendo
constituído memória, imaginário, iconografia, filmografia, etc. que atribui às ações armadas urbanas, à chamada
guerrilha do Araguaia e à repressão, a ambas importância
histórica desmedida (FICO, 2017, p. 41).

Neste artigo, o historiador expõe sua visão ante as questões historiográficas, como a preservação de acervo, a memória e o imaginário que
se fixaram nas pessoas que viveram no período e sua relação com as mídias
quando se debatia sobre o assunto. Com isso, percebe-se que muitas pessoas se mantiveram alheias às diversas situações que vigoraram durante
os 21 anos da ditadura. Desta forma, a restrição no acesso às informações,
limitadas ao convívio social, bem como o fato de grande parte das notícias
nacionais serem ocultadas contribuíram para a formação de uma memória
mais branda na população em geral.
O governo de Ernesto Geisel5 deu início ao processo de “descompressão”, gerando maior abertura na mídia impressa, durante a década de
1980 (constituída principalmente por jornais e revistas de diversos cunhos
ideológicos). Segundo as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling,
isto ocorreu a partir do Pacote de Abril, que “adiou para 1982 a eleição indireta para governadores, alterava a composição do colégio eleitoral que
4 O Ato Institucional nª 5, AI-5, foi baixado no governo do general Costa e Silva, em 13 de
dezembro de 1968.Vigorou até dezembro de 1978. Com este ato, o governo pode decretar
o recesso do Congresso Nacional, intervir nos municípios e estados, cassar mandatos
parlamentares e suspender direitos políticos e habeas-corpus, bem como decretar o confisco
de bens. Com este ato, iniciou-se o período mais duro da ditadura militar brasileira, com
perseguição aos opositores políticos do regime. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>. Acesso em: 16 jun. 2021.
5 Ernesto Geisel (1907-1996) foi o 29º presidente do Brasil e o quarto presidente do período
ditatorial militar brasileiro. Seu governo se estendeu por cinco anos, de 15 de março de 1974
a 15 de março de 1979. Era general do Exército Brasileiro. Exerceu o papel de ministro do
Superior Tribunal Militar em 1966 e foi o 13º presidente da Petrobras, de 1969 a 1973.
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deveria escolhê-los, de modo a reforçar a presença da Arena” (2015, p. 389).
Em 1978, iniciou-se o governo do general João Figueiredo, cujo
mandato deu prosseguimento às políticas de reabertura de Geisel. A Lei de
Anistia6 foi planejada para que os generais voltassem aos quartéis de forma que não fossem investigados os crimes praticados durante a ditadura,
principalmente os casos de tortura e morte de opositores políticos. Ao mesmo tempo que a lei possibilitou a volta dos exilados e a restituição de seus
direitos políticos também abrangia os torturadores que participaram da
ditadura, o que gerou contradição ante a Convenção Americana de Direitos
Humanos, “por entender que as graves violações a direitos humanos praticadas por agentes da ditadura não prescrevem e devem ser investigadas e
punidas” (ROTHENBURG, 2013, p. 682).
Com o processo de reabertura política, passou a ser permitida a
criação de novos partidos e, em 1980, foi restaurada a eleição direta para senadores e governadores, mas apenas em 1982 seriam exercidas tais mudanças.7 Dessa maneira, nessas eleições, cinco partidos lançaram candidatos:
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), antigo MDB; o
Partido Democrático Social (PDS), antiga Arena; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), antigo partido de Getúlio Vargas e João Goulart, e dois novos
partidos: o Partido dos Trabalhadores (PT), oriundo das lutas operárias, liderado por Luís Inácio da Silva (Lula), e o Partido Democrático Trabalhista
(PDT), criado por Leonel Brizola quando de sua volta do exílio. Nesta eleição, a oposição elegeu dez governadores (nove do PMDB e um do PDT)8.
Em 25 de abril de 1984, foi votado no Congresso a emenda parlamentar Dante de Oliveira,9 que propunha o retorno das eleições diretas
para a presidência. Derrotada foi, segundo Jorge Ferreira, umas das mais
impactantes. Os comícios pelo retorno ao direito de escolher o presidente
mobilizaram milhões de pessoas em diferentes estados do país e juntou políticos de diferentes partidos bem como intelectuais e artistas. O país vivia
6 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes,
crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da
Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores
dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais,
punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. Dados disponíveis em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm>. Acesso em: 6 mai. 2021.
7 Dados disponíveis em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores>.
8 Dados disponíveis em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/
discursos/escrevendohistoria/visitantes/panorama-das-decadas/copy_of_decada-de-80>.
Acesso em: 6 mai. 2021.
9 A Emenda Dante de Oliveira visava alterar os artigos 74 e 148 da Constituição Federal de
1967, criada durante a ditadura militar. Desta forma, as eleições para presidente seriam diretas.
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uma recessão, desemprego, inflação ascendente de mais de 200% ao ano,
endividamento externo alto a ponto de ser decretado a moratória aos credores. Com isso milhões de brasileiros passavam fome ou estavam subnutridos. (FERREIRA, 2018).
Em meio a tantas mudanças, os jovens se encontravam em um cenário no qual as eleições para deputado federal, senador, governador, deputado estadual/distrital/de território, prefeito, vice-prefeito e vereadores
ocorriam ao mesmo tempo. Nesta época, o Mundo Jovem produziu artigos
e reportagens apresentando e explicando temas voltados às questões políticas. Desse modo, na primeira metade da década, o jornal fez questão de
introduzir uma seção sobre a história dos partidos políticos, e sua formação no Brasil, explicando também a formação dos partidos que surgiram
no início da década de 1980, e sua perspectiva política. Tais artigos destinavam-se a orientar como votar e como fazer uma escolha consciente.
Em 1982, de junho a outubro, o Mundo Jovem publicou a seção “Partidos Políticos Brasileiros”, fazendo uma retrospectiva desde o Império até
o ano de 1982, elaborada pelo historiador Joaquim José Felizardo. No decorrer de quatro meses, a sessão explicou sobre o partido Liberal e o Conservador, que vinham desde o período imperial, descreveu a organização
no período da República Velha, do governo de Getúlio Vargas e do Estado
Novo, a redemocratização, eleições e o golpe militar, evidenciando a história política nacional e passagens de poder entre governos ditatoriais e experiências democráticas. Em 1982, as eleições diretas para deputado federal,
senador, governador, deputado estadual/distrital/de território, prefeito,
vice-prefeito e vereadores foram retomadas no Brasil. Devido a isto, o jornal se preocupou em expor aos jovens leitores de 1980 a trajetória política
do Brasil e a importância do voto direto para a escolha dos representantes
políticos nas diversas instâncias de poder. A seção também visava informar
sobre o bipartidarismo presente na Ditadura, extinto em 1979, abrindo espaço para que novos partidos fossem criados. Joaquim Felizardo expressa
sua opinião ante aos novos partidos, escrevendo:
Em linhas gerais, pode-se afirmar que o PDT, PMDB e PT
reivindicam mudanças profundas no atual modelo de desenvolvimento, concretamente no que concerne a distribuição de renda, da propriedade e dos benefícios sociais do
desenvolvimento, mediante uma maior participação política dos cidadãos e o maior controle popular sobre as nossas
riquezas face a dependência externa (Mundo jovem, outubro
de 1982, p. 10).
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Sendo assim, o jornal10 expôs que mudanças estavam ocorrendo
com os partidos de centro (PMDB) e de esquerda (PDT e PT) e tecia críticas contra o capitalismo e a alguns dos ideais de mudança vinculados à esquerda partidária. Desse modo, por se tratar de um ano em que a abertura
das eleições diretas para diversos cargos seria realizada, o jornal também
lançava esporadicamente artigos de cunho político. Nos meses de agosto a
outubro de 1982 o jornal pautou religião, ética e política. Em outubro, publicou uma entrevista com Frei Betto11 no qual dizia que “Devemos votar nos
candidatos que estejam do lado do povo oprimido” (Mundo Jovem, outubro
de 1982, p. 12), evidenciando, desta forma, o envolvimento da Igreja com as
questões políticas, sociais e com os princípios cristãos. Essa mesma pauta - religião vinculada à política - retornou em 1986. O jornal Mundo Jovem
alinhava-se com a ala da igreja católica conhecida como Teologia da Libertação12. Isto é mais perceptível nos anos 1980 e 1990. Na década de 1970 o
foco ainda era majoritariamente as questões religiosas e espirituais para a
formação dos jovens leitores católicos não clérigos.
Há um hiato em relação a artigos diretamente vinculados com a
política brasileira até 1985, ano em que as eleições indiretas para presidente
ocorreram. Em março, um editorial expôs as nove propostas que Tancredo
Neves fez durante a eleição, enfatizando a responsabilidade com a democracia e com o cumprimento de suas promessas. Dessa maneira, o jornal
seguiu um viés político pelo resto da década, evidenciando a importância
do voto em artigos, como fez em 1982 e em 1986, quando enfatizou a questão da venda de votos.
Em 1989, quatro anos após as eleições indiretas, ocorre a primeira
eleição direta presidencial desde 1960 e o jornal cria a seção Política com o
objetivo de instruir os jovens sobre o novo cenário político instaurado. A seção aparece no jornal entre os meses de março e novembro, com artigos que
10 Em muitos momentos, ele se definia como “um jornal de ideias”. No entanto, o formato de
revista (31,5 x 22,1), a periodicidade mensal e a segmentação do público - grupos e comunidade
eclesiais, estudantes e professores - a caracterizavam como uma revista.
11 Frei Betto é frade dominicano não clérigo. Durante a ditadura foi preso por seu
envolvimento com grupos de esquerda e por ajudar perseguidos a fugirem do país. Em 1979,
passa a atuar na pastoral operária de São Bernardo do Campo. Tem vários livros publicados e,
na década de 1980, era atuante nas Comunidades Eclesiais de Base e nos movimentos sociais.
12 Segundo Marcelo Ayres Camurça, “a Teologia da Libertação se estruturou através
da crítica a uma teologia tradicional, para quem os pobres deviam ser objeto da caridade
e não agentes da própria libertação. Sendo a categoria “pobre” central no cristianismo, a
apropriação do marxismo serviu para desvelar os pobres como oprimidos, cuja pobreza é
fruto da acumulação e exploração do seu trabalho e não de uma fatalidade ou desejo divino.
Para os teólogos da libertação, a salvação não se realiza no plano individual, mas coletivo,
sendo a luta pela libertação uma antecipação do “Reino de Deus” (2007, p. 394)
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tratam de diversos aspectos, estreando com o título “Finalmente eleições
presidenciais!” (Mundo Jovem, março de 1989, p. 7), com o qual comemora o
retorno das eleições diretas, apresentando debates sobre classe, governo e
direitos da população. Em abril, a seção contava com artigos sobre a constituinte estadual, as correntes de pensamento e os deveres do deputado estadual.13 Após um hiato de três meses, a seção retorna em setembro, com
a seguinte matéria: “Mudanças substanciais, só com outra constituição”
(Mundo Jovem, setembro de 1989, p. 11), reiterando a necessidade de aprofundar a desvinculação com os anos de ditadura militar e com toda a legislação produzida neste período e que ainda influenciava na administração
do país. Em outubro, o jornal segue apresentando os presidenciáveis e seus
partidos. O ano termina com a matéria de novembro, sobre organização social, modelos de administração e a contraposição entre a classe trabalhista,
a força de trabalho e o dono do capital, possibilitando aos jovens leitores se
informar sobre questões importantes acerca do debate político, de modo a
terem condições de participar de uma sociedade democrática.

2 AS CAPAS DO JORNAL
As capas do Mundo Jovem chamam a atenção por apresentarem
coloração extravagante no início da década e, com o passar dos anos, vão
dando lugar ao design com cores pastel, “diluídas”. As chamadas vinham
acompanhadas de fotos e desenhos que representavam o tema principal da
edição. Ademais, as matérias de capa destacavam-se pelos temas significativos e polêmicos, voltados ao público jovem e católico, normalmente com
visão conservadora, mas sem implicar falta de informação em assuntos
como sexo, aborto, constituição de família, festas, partidos políticos, votos,
militância, sindicato, e assim por diante.

13 A Constituinte Estadual foi criada em 1988 e executada em 1989 no processo de
redemocratização para assegurar os direitos e singularidades de cada estado, garantindo
mais autonomia e menos dependência do governo federal.
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Figura 1 – Capa do Mundo jovem de maio de 1982.

Fonte: CD-rom disponibilizado pela editora.

Em análise das reportagens dos anos 1970, são constantes as discussões sobre família, casamento e relacionamento tratadas pelo jornal.
Há certa neutralidade nos comentários políticos, o que mudou a partir do
início dos anos 80, quando discussões acerca de questões políticas e problemas sociais começaram a serem mesclados com as discussões sobre família e religião. Isto pode ser observado na capa da edição de maio de 1982,
que indica três matérias: “Burocracia: à direita e esquerda”; “Capitalismo:
conceitos e críticas” e “Eleição: o nosso direito de votar”. A capa traz como
matéria principal: “A simplicidade e pureza do sexo” que apresenta textos
sobre educação sexual, a visão de sexualidade na Igreja Católica e a importância da sexualidade saudável na vida adulta, como reflexo da educação e
da valorização de princípios desde a infância. Este destaque a uma reportagem sobre vida privada, seguindo a linha muito presente nos anos 1970,
talvez fosse uma estratégia para lidar com a censura, ao mesmo tempo em
que nas chamadas menores davam destaque a temos políticos ou sociais.
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Figura 2 – Capa do Mundo jovem de outubro de 1982.

Fonte: CD-rom disponibilizado pela editora.

Já em outubro de 1982, Mundo Jovem veicula matérias que expõem
temas vinculadas ao voto, às eleições, aos presidentes antes da ditadura e
aos partidos, que já haviam sido extintos duas vezes. A chamada de um dos
textos - “Voto quanto mais complicado melhor. Para a situação” - bem como
a imagem de um homem confuso, representando o eleitor, com livros ao
seu lado, cujos títulos apresentam “Casuísmo”, fazendo referência à submissão de ideias e doutrinas, “democracia”, “mordomias do sistema” e explicando o “ABC do voto”, indica que o tema daquele número seria dedicado
a explicar ao leitor aspectos relacionados às escolhas políticas. Destaca-se,
nas capas e nos textos publicados na década de 1980, a preocupação em
educar, preparar os jovens leitores para participarem da política, seja através do voto, seja através de outras formas de organização. Segundo Jorge
Ferreira, entre 1974 e 1982 os militares tiveram controle sobre o processo de
redemocratização. Já de 1982 até 1985 não tiveram mais domínio absoluto
uma vez que novos atores voltaram a cena política. Além do movimento estudantil que voltou às ruas a partir de 1977, em 1978, os operários do ABCD
paulista entraram em greve e:
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[M]ovimentos sociais eclodiram pelo país, desde as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da Igreja Católica, até as
associações de bairros. Todos exigiam democratização do
Brasil, superação da crise econômica e melhores condições de vida. Instituições como a Associação Brasileira de
Imprensa(ABI), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
entre outras, exigiam a redemocratização. Em 1982, governadores foram eleitos pelo voto direto, o que lhes garantia
legitimidade. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais passaram a ser governados, respectivamente, por Leonel Brizola, Franco Montoro e Tancredo Neves,
lideranças políticas de oposição. O PMDB elegeu bancada
de duzentos deputados. O poder militar ainda era inquestionável, porém não tinha mais o mando exclusivo do rumo
dos acontecimentos. (FERREIRA, 2018, p. 32)

Na edição de outubro de 1985, com a chamada central - “Sindicalismo no Brasil -, a publicação estuda os movimentos sociais que começaram
no início do século. O tema “Ainda continuam sem autonomia”, acompanhada da fotografia de Oswaldo Biz, representava os movimentos da juventude atrelados ao sindicato e aos direitos dos trabalhadores. O editorial,
que fazia referência à capa, declarava sua indignação diante da possibilidade de aprovação do Congresso que dava aos senadores e deputados poderes
constituintes, reclamando sobre os espaços do sindicato e as vozes do povo
que seriam silenciadas ante a assembleia. A frase “O povo não pode continuar votando em gente tirada de paletó e apresentada aos trabalhadores
como redentores de seus problemas. Estes não são políticos, mas demagogos. Não são democratas, mas oportunistas” (Mundo Jovem, outubro de
1985, p. 4), concluía o editorial e afirmava o ideal de mudança pela atuação
partidária, conciliada com a posição ante o voto e sua importância como
instrumento de mudança, retirando as elites do foco político e dando voz à
classe trabalhadora.
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Figura 3 - Capa do Mundo jovem de outubro de 1985.

Fonte: CD-rom disponibilizado pela editora.

Em 1987, a Assembleia Constituinte era assunto frequente nas páginas do jornal. A capa da edição de junho deste ano traz uma provocação
sobre a credibilidade da Constituinte, que estava a se formar. A questão
era se os políticos envolvidos seriam apenas marionetes nas mãos do Estado e se realmente teriam preocupação com o povo. A divergência de opinião sobre a necessidade de uma nova constituição, e a quem beneficiaria,
também era colocada na capa, trazendo o debate sobre a possibilidade de
manipulação e a contraposição sobre a negociação entre os distintos interesses dos diferentes grupos que se faziam representar na Constituinte.
A intenção era propiciar aos leitores jovens a oportunidade de refletirem
sobre o assunto e formar sua opinião. A explicação do Plano Cruzado também foi apresentada neste fascículo, o que se deve à relevância econômica
deste plano econômico e à importância de o jovem compreender a política
econômica e seu impacto na vida e no futuro dos jovens.
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Figura 4 - Capa do Mundo Jovem de junho de 1987

Fonte: CD-rom disponibilizado pela editora.

A edição de novembro de 1989 apresenta a chamada “Finalmente,
eleições presidenciais” e traz o desenho da urna com uma cédula que contém o nome de 22 candidatos à presidência. Nesta edição, o jornal faz a
apresentação dos candidatos aos eleitores jovens, que nunca tinham votado para presidente, e para os não tão jovens também, já que era a primeira
eleição presidencial desde 1960. A grande quantidade de candidatos, a pluralidade de partidos após tantos anos sem eleições e com somente dois partidos permitidos era mais um motivo para que o impresso dedicasse vários
textos que tinham como objetivo fazer com que seus leitores se interessassem pelo debate e pelas diferentes posições e propostas envolvidas. O objetivo era contribuir para que os leitores tivessem condições de participar
das eleições. Assim, o artigo apresentava sobre os candidatos, expondo as
características de seus partidos e seu histórico político.
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Figura 5: Capa do Mundo jovem de novembro de 1989.

Fonte: CD-rom disponibilizado pela editora.

3 A JUVENTUDE EM UM IMPRESSO CATÓLICO
O Mundo Jovem carrega em seu nome o público para o qual é destinado, ou seja, os jovens. Este viés aparece de maneira explícita tanto no
título quanto nos editoriais e nos textos. Pelo histórico do jornal e pela
vinculação de seus responsáveis, o foco era a juventude religiosa que seguia os ensinamentos da Igreja Católica. Os temas escolhidos pelo jornal
para serem veiculados nas diferentes seções eram voltados ao público jovem cristão, tratando frequentemente de sexo, drogas e lazer. O impresso
também pretendia ser bastante utilizado pelos grupos de jovens e também
pelos professores de Ensino Religioso ministrado nas escolas públicas. Ao
pesquisar o acervo da publicação dentro do recorte temporal da década de
1980, foram encontradas cerca de 100 menções explícitas à juventude.
Em 1985, o artigo intitulado “Os jovens: primeiros cidadãos da nova
sociedade” mostrava aos jovens como eles podiam contribuir para a sociedade:
Quando a gente começa a pensar nesse mar de lama, de corrupção e de desonestidade que se espalha pelo nosso Brasil,
vem à cabeça essa grande pergunta: e o que é que os jovens
podem fazer para mudar essa situação? Em primeiro lugar,
é preciso dizer que os jovens têm força e meios para mexer
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nessa situação. Crer que a mudança é possível é fundamental (Mundo Jovem, outubro de 1985, p. 15).

Esse impresso fazia um chamamento explícito à juventude como
agente de mudança social, por considerá-los cidadãos que podiam e deviam fazer a diferença, por serem donos de uma força que podia tirar o país
da corrupção. Em reportagem publicada no ano anterior, o jornal destacava
que a juventude havia sido calada pela ditadura após 1968, por 10 anos, ao
dizer que “o silêncio imposto tentou extinguir a força da juventude organizada e consciente” (Mundo Jovem, outubro de 1984, p. 16). No entanto, essa
situação se modifica a partir de 1979, quando a juventude volta a se organizar em pequenos grupos de estudantes em diversas partes do país, o que
culminou na primeira reunião nacional da Pastoral da Juventude Estudantil em julho de 1982. Nesta mesma nota, o Mundo Jovem se dirige ao jovem
quando diz: “Você, como estudante cristão, faz parte desta longa e, tantas
vezes, sofrida caminhada. Você pode ajudar nessa luta pela transformação
da escola e da sociedade” (Mundo Jovem, outubro de 1984, p.16).
O jornal historiciza a participação dos jovens nas lutas sociais, relacionando-a com os anos da ditadura militar, quando os grupos não puderam manter seus encontros e sua organização. Agora, o jovem podia fazer
parte dessas mudanças também como agente transformador. A noção de
juventude como o novo, como o detentor da mudança, estava presente e
era constante neste impresso. Isto é um aspecto que o diferencia em relação a outros que normalmente apresentavam o jovem ou como estudante
ou como problema, ou então na publicidade. Esta visão sobre a juventude
está presente nas revistas Veja e IstoÉ nas décadas de 1980 e 1990, segundo
Nathalia Hermann (2019). A representação difundida sobre os jovens neste período é que eles eram conservadores, consumistas e individualistas,
principalmente se comparados com a imagem idealizada em relação aos
jovens dos anos 1960 e 1970, vistos como combativos e transgressores.
Em 1989, o Mundo Jovem reitera a ação dos grêmios estudantis e a
importância do jovem como agente transformador; porém, no fim da década, a mensagem questiona a atuação dos jovens e sua participação na luta
pela garantia de seus direitos. Entretanto, é levantada a questão sobre a
consciência dos direitos adquiridos pelos jovens:
Mas, será que a consciência dos direitos está presente nos
estudantes? Os jovens estudantes, que constituem uma
porção vasta e promissora da sociedade brasileira, estão inseridos ativamente na luta pela efetivação dos direitos que
lhes cabem e pertencem de modo inalienável? Eles podem
recusar e ignorar a participação nas organizações específi-
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cas, com vistas a darem as respostas vitais que o país exige
hoje dos seus cidadãos? (Mundo Jovem, agosto de 1989, p. 18).

A militância jovem, associada à Igreja, também é debatida quanto a
seus valores e importância. Por conseguinte, o chamamento da juventude
para participar da Pastoral da Juventude, da vida política e das esferas de
decisão da sociedade, assumindo o papel de cidadão, é explicitado neste
excerto de 1988:
Quando se trata do processo de militância na pastoral da
juventude, de imediato associamos isso à ideia de um jovem comprometido com o projeto de Jesus Cristo, e atuante
nos organismos de classe, associações, sindicatos, partidos,
movimento estudantil, etc, que visam a transformação das
estruturas injustas e opressivas da nossa sociedade. Porém,
nas diretrizes da PJ no Brasil, fala-se muito da militância
na própria esfera eclesial, o que, na prática, tem sido pouco
valorizado. Atuação na comunidade eclesial, via de regra,
exemplificada com a prática dos grupos de jovens que estão
no processo de iniciação. Fala-se de liturgia catequese, diretorias, comunitárias, boletim paroquial, festa do padroeiro,
etc. A ação dos limites internos da igreja é vista como um
estágio ingênuo de consciência que não leva à transformação. Parece tratar-se de um reducionismo que tem, nas suas
raízes, uma formação secularizante, a falta de uma vivência
teologal e a ausência de uma eclesialidade autêntica (Mundo
Jovem, outubro de 1988, p. 17).

Neste texto, os editores relacionam as questões seculares às eclesiásticas, pois as transformações no meio religioso não estavam caminhando
tão fortemente, de acordo com o autor, por falta de base teológica, vivência
verdadeira da fé e secularização das coisas divinas, indicando falta de engajamento e seriedade dos jovens para com as questões políticas e clericais.
Este aspecto indica a relação estreita dos editores do jornal com a Teologia
da Libertação. Segundo Löwy (2007) o pioneiro foi o padre gaúcho Hugo
Assmann, aluno de Adorno e Horkheimer, vinculado ao Instituto de Teologia de São Paulo e autor do livro Opresión-liberación, desafio a los cristianos,
publicado em 1971, em Montevideo. Em sua reflexão. ele se apropria do referencial analito do marxismo para analisar a situação latino-americana e
para pensar uma sociedade igualitária. Mas o mais conhecido teólogo da
libertação no país é Leonardo Boff, autor de Jesus Cristo libertador e Igreja:
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carisma e poder14, entre inúmeras obras. Enquanto, no primeiro livro, há
poucas referências ao marxismo, «é pouco a pouco, no curso dos anos 1970,
que os conceitos e temas marxistas vão surgindo na obra de Boff, até se
tornarem um componente fundamental de sua reflexão sobre as causas da
pobreza e sobre a luta pela libertação dos pobres» (LÖWY, 2007, p. 312).
O que se constata a partir da análise das reportagens, textos e editoriais publicados é uma visão positiva dos jovens e um constante chamamento deles para a reflexão sobre o contexto social brasileiro e para o engajamento na luta política por uma sociedade no qual a pobreza e a opressão
fossem suprimidas. O jornal Mundo Jovem expõe, diversas vezes, sua posição a favor do posicionamento político por parte dos jovens. Entre os temas
em destaque no jornal, na década de 1980, estão os políticos, assim como
as eleições e a atuação política. A seguir, serão apresentados alguns pontos específicos vinculados às eleições da década de 1980, como as citações a
Tancredo Neves, a criação da Constituinte, e outros, em que o chamamento
à participação dos jovens pode ser constatado.
Após longo período de censura e de ausência de eleições diretas, os
anos 1980 caracterizam-se pela reabertura política. Este contexto de volta
da participação política pode ser percebido a partir das reportagens e notas em que se constata a valorização do voto. Ao todo, foram encontradas
16 reportagens durante a década que falam diretamente sobre o voto. Na
edição de novembro de 1982, há uma reportagem da seção MJ Comenta, cuja
chamada é “A decisão de um povo é mais forte que qualquer poder governamental”. A reportagem segue dando ênfase ao poder do voto, à importância
de votar e dá instruções sobre como realizar a votação, explicando o funcionamento da cédula em 1982.
Em abril de 1986, o rodapé do jornal ilustrava a frase “voto não é
mercadoria”. Nesta edição, o foco começava a se voltar para a eleição, especificamente para a escolha dos representantes para a Assembleia Constituinte, responsáveis pela elaboração do novo texto constitucional. Segundo o jornal, os rumos do país dependiam de quem seria eleito. Além disso,
salientava a necessidade de se buscar um líder entre aqueles que estavam
participando das lutas sociais, que pensasse no interesse e na necessidade
da população ao invés de focar na elite e manter a forma de fazer política.
14 “Em 1984, em razão de suas teses ligadas à Teologia da Libertação, apresentadas no
livro “Igreja: Carisma e Poder”, foi submetido a um processo pela Sagrada Congregação
para a Defesa das Fé, ex Santo Ofício, no Vaticano. Em 1985, foi condenado a um ano de
“silêncio obsequioso” e deposto de todas as suas funções editoriais e de magistério no campo
religioso. Dada a pressão mundial sobre o Vaticano, a pena foi suspensa em 1986, podendo
retomar algumas de suas atividades.” Informação disponível em: <https://leonardoboff.org/
biografia/>. Acesso em: 03 nov. 2021.
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O jornal alertava que, para fazer campanha, o candidato precisava ser financiado; portanto, o jovem deveria ficar de olho naqueles que tinham as
melhores ideias, não naqueles que mais apareciam na mídia. Para finalizar,
reiterava que o dever do eleitor não acabava no voto, pois era necessária a
fiscalização do candidato; reiterava que “o estimado leitor do Mundo Jovem
é testemunha de que ao longo deste ano, ao abordarmos mensalmente o
tema constituição-constituinte, insistiu-se nesta tecla: escolher bem os que
vão falar em nosso nome” (Mundo jovem, abril de 1986, p. 11).
Em setembro, aparecia outra matéria exclusiva sobre o voto para
representante na Constituinte. O texto solicitava ao eleitor que analisasse os motivos que o levavam a votar em um candidato e que este deveria
refletir sobre eles. Para o caso de o motivo ser pelo fato de o candidato ter
oferecido bolsa de estudos ao filho, ele deveria pensar se votaria apenas por
isso e em que tipo de candidato estaria votando, uma vez que ele tentava
comprar seu voto. O objetivo do texto, e isto é constante nos textos do Mundo Jovem, era que o leitor refletisse sobre quais características o candidato
deve ter para ser eleito, evitando ao máximo, desta forma, eleger políticos
que não tinham como foco o povo e as lutas sociais. Segundo o impresso,
era necessário tomar cuidado para escolher como seu representante pessoas que não tivessem o passado “sujo”. No rodapé da edição de novembro, encontra-se impressa a frase: “É hora do voto. Diga não à corrupção”.
Constata-se que o jornal tinha a preocupação em instruir seus leitores em
todas as fases, desde a escolha pelo melhor candidato, explicando os efeitos
do voto em uma pessoa politicamente engajada e que tinha como foco as
necessidades do povo, até no momento de depositar e preencher a cédula.
A eleição de Tancredo Neves15 também foi veiculada no jornal: primeiro presidente após o fim da ditadura militar, escolhido de forma indireta através do colégio eleitoral, o que foi motivo de indignação da parte do
Mundo Jovem. Na edição de nº 170, em editorial que expunha as suas promessas, os editores destacam a esperança de que Tancredo Neves concluísse seu mandato. Neste início do governo civil, após 21 anos de ditadura, o
15 Tancredo Neves se formou em direito no ano de 1932, através da Faculdade de Direito
de Belo Horizonte. Posteriormente de vinculou ao partido progressista (PP), em 1935 foi
eleito vereador, em 1937 entrou para o Partido Nacionalista Mineiro (PNM) cuja filiação
acabou mediante ao implemento do Estado novo, ditadura de Getúlio Vargas, após a
redemocratização em 1945, Tancredo Neves foi eleito como deputado federal pelo Partido
Social Democrático (PSD) em 1950. Foi primeiro-ministro de João Goulart por um curto
período, antes do golpe militar de 1964 se filiou mais uma vez ao PSD. Em 1964, se filiou ao
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) “afirmando-se como liderança da ala moderada
do partido e como interlocutor do regime na discussão do projeto de distensão ‘lenta, gradual
e segura’ do presidente Ernesto Geisel” (Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930, 2001).
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medo da retomada do poder por meio dos militares estava presente.
Com o processo de escolha e a elaboração da nova constituinte, o
Mundo Jovem se dedicou a publicar vários textos no decorrer do ano de 1986,
com o objetivo de instruir os jovens. A partir da leitura deste impresso, fica
evidente o sentimento de que era um momento de construção política. “O
leitor do Mundo Jovem já percebeu que há milhares de candidatos a uma
vaga na Constituinte. Isso é sinal que os rumos que este país tomará vão
depender da composição das forças que vencerem nas eleições” (Mundo Jovem, abril de 1986, p. 2). O jornal apontava que o viés político e partidário do
candidato era de suma importância para sua escolha, e mostrava que, caso
votassem nos candidatos dos mesmos partidos que se perpetuavam no poder ou que tinham as mesmas ideologias políticas, o Brasil continuaria da
mesma forma, e o governo não priorizaria o povo. O impresso reiterava que
os seus leitores deveriam votar em candidatos engajados com a mudança,
que atendessem às demandas do povo e que para isto os candidatos devem surgir dos grupos de base. Na edição de nº 185, uma instrução indicava
os aspectos a serem considerados para que o candidato fosse considerado
bom, e, portanto, elegível. Entre tais aspectos, destacava-se a atenção à sua
posição econômica: “Que o candidato do povo seja do povo. É possível, por
exemplo, acreditar que um latifundiário eleito vá defender a reforma agrária na Constituinte?” (Mundo Jovem, setembro de 1986, p. 5). Constata-se que
a visão defendida pelo jornal se vinculava ao interesse do povo e à preocupação constante que os jovens leitores tivessem visão articulada com o
bem-estar social.
Em 1989, ocorreu a primeira eleição presidencial pós-golpe militar
e, obviamente, o Mundo Jovem se preocupou em explorar esse assunto. A
seção política do jornal enfatizava o momento das eleições, contando com
nove publicações no ano de 1989 especificamente direcionadas a esse momento importante na política nacional. Na edição nº 204, havia orientação
sobre a escolha dos candidatos, sobre sua concepção a respeito do poder,
de que forma eles iriam se posicionar no lugar do povo, se inteirar sobre as
condições de distribuição de renda e seu posicionamento ante as condições
do país. Já a edição nº 211 chama a atenção por apresentar os principais
candidatos à presidência em conjunto com seu histórico, e foto. Dentre
eles, estão Fernando Collor de Mello, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Mário
Covas, Luiz Inácio Lula da Silva e Ulisses Guimarães, nomes de políticos
que tiveram participações significativas nesse período, de forma positiva e
negativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A década de 1980 foi conturbada e cheia de novidades no cunho social e político. Os jovens nunca haviam votado para presidente e o poder
constituído em uma cédula de voto precisava ser compreendido. Assim, o
Mundo Jovem percebeu essa necessidade e investiu durante a década de 1980
em diversas formas de apresentar a nova realidade aos jovens, trazendo
textos com o objetivo de informá-los sobre a história política do país e os
desdobramentos que estavam sendo vivenciados, através de uma seção específica sobre o assunto.
A análise das capas, das reportagens e textos publicados pelo Mundo
Jovem nos anos 1980, permite identificar um impresso que tinha como foco
educar seus jovens leitores, que eram católicos, para que se engajassem na
vida política em prol de uma sociedade mais justa. Constata-se, também,
que o impresso nutria a esperança de que os jovens tomassem partido pela
defesa dos mais pobres e necessitados, como pregava o catolicismo, principalmente a linha influenciada pela Teologia da Libertação. Dessa forma,
o jornal trouxe diversas maneiras na tentativa de educar e elucidar o pensamento dos jovens, abordando a política de maneira leve e didática, além
de assuntos como educação sexual, família, estudos e convívio social de
acordo com os princípios da fé professada pelo jornal. Logo, o Mundo Jovem
representou em suas páginas, a transformação social no âmbito da redemocratização do país que seria operada pelos jovens.

REFERÊNCIAS
Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed.
FGV, 2001.
CAMURÇA, Marcelo Ayres. A militância de esquerda (cristã) de Leonardo
Boff e Frei Betto: da Teologia da Libertação à mística ecológica. In: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs.). Revolução e democracia (1964...). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 387-408.
FERREIRA, Jorge. O presidente acidental: José Sarney e a transição democrática. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves
(orgs.). O tempo da Nova República: da transição democrática à crise política de 2016: quinta República (1985-2016). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2018. p. 27-71.
FICO, C. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e historiográficas. Revista Tempo e Argumento, [S. l.], v. 9, n. 20, p. 05 - 74, 2017. DOI:
10.5965/2175180309202017005. Disponível em: <https://revistas.udesc.
br/index.php/tempo/article/view/2175180309202017005>. Acesso em:
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 187-208, julho de 2022.

207

Isabelle Valverde Silva e Luciana Rossato

16 abr. 2021.
HERMANN, Nathália Jonaine. “Fiéis, ambiciosos e conservadores”: Jovens brasileiros nas revistas Veja e IstoÉ (1980-1999). Florianópolis, UDESC.
Dissertação de mestrado em História. 2019.
LOWY, Michael. As esquerdas na ditadura militar: o cristianismo de libertação. In: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs.). Revolução e democracia (1964-...). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 303-320.
ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda,
2010. Tradução de Christian Edward Cyril Lynch.
ROTHENBURG, Walter Claudius. Constitucionalidade e convencionalidade da Lei de Anistia Brasileira. Revista Direito GV, [s. l], v. 9, n. 2, p. 681706, 1o jul. 2013. Semestral. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.
br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/21449/20206>. Acesso em: 2
dez. 2020.
SANTOS, Lisandra Veiga dos. Juventudes contadas no Jornal Mundo Jovem.
2012. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação - Faculdade de
Educação - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2012.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
SOUZA, Rui Antônio de. Ideias de educação na comunicação do jornal mundo
jovem: 1963 a 2005. 2008. 155 p. Dissertação (Mestrado) - Comunicação
Social - – PUC, Porto Alegre/RS.
Recebido em 02/07/2021
Aprovado em 16/11/2021

208

RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 187-208, julho de 2022.

A COMPANHIA TEATRAL DE FRANCISCO
FRUCTUOSO DIAS NA PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO
DO RIO GRANDE DO SUL (1845-1847)
THE THEATRE COMPANY OF FRANCISCO FRUCTUOSO
DIAS IN THE PROVINCE OF SÃO PEDRO DO RIO
GRANDE DO SUL (1845-1847)
José Augusto Souza e Silva Bianchini1
RESUMO
Este artigo trata da trajetória da companhia teatral de Francisco Fructuoso Dias
pelos palcos do Rio Grande do Sul no século XIX. Ator e ensaiador português, Fructuoso Dias teve papel de destaque na restauração do Teatro Português ocorrida no
final dos anos de 1830. Em 1843, partiu para o Rio de Janeiro, onde foi contratado
para atuar no principal palco da corte brasileira. Com o término do seu contrato no ano seguinte, Fructuoso Dias montou sua própria companhia com artistas
portugueses e brasileiros, partindo para a província de São Pedro do Rio Grande
do Sul logo após o término da Revolução Farroupilha (1835-1845). Para além das
representações na corte, este trabalho se detém na produção da companhia teatral
de Fructuoso Dias nas cidades de Rio Grande e Porto Alegre no período entre 1845 e
1847, buscando demonstrar sua contribuição para a cena teatral sul-rio-grandense
oitocentista.
Palavras-chave: Teatro Brasileiro. Rio Grande do Sul. Francisco Fructuoso Dias.
ABSTRACT
This paper looks at the trajectory of Francisco Fructuoso Dias’ Theatre Company through
the stages of Rio Grande do Sul in the 19th century. Fructuoso Dias, a Portuguese actor and
regisseur, played an important role in the regeneration of Portuguese Theatre in the late
1830s. In 1843, he was hired by the main Brazilian Theatre Company in Rio de Janeiro. At
the end of his contract, Fructuoso Dias set up his own company formed by Portuguese and
Brazilian artists, who left for the province of São Pedro do Rio Grande do Sul shortly after
the end of the Farroupilha Revolution (1835-1845). The article focuses on the company’s production in the cities of Rio Grande and Porto Alegre between 1845 and 1847, to demonstrate
the importance of Francisco Fructuoso Dias’ Company to the 19th century theatre scene in
Rio Grande do Sul.
Keywords: Brazilian Theatre. Rio Grande do Sul. Francisco Fructuoso Dias.

1 Possui graduação em Administração Pública pela UNESP e formação complementar em
Patrimônio, Memória e Gestão Cultural. É aluno do Mestrado Acadêmico em Artes Cênicas
da ECA/USP, com pesquisa em História do Teatro Brasileiro. Na Administração Pública, atua
como Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Prefeitura Municipal de São
Paulo.
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INTRODUÇÃO
No Teatro da Rua dos Condes, em Lisboa, a 20 de maio de 1843,
subiu à cena o drama Ramo de carvalho2, em benefício3 de Francisco Fructuoso Dias, que partia em temporada ao Rio de Janeiro enquanto não se
concluiam as obras do Teatro Nacional D. Maria II4 (DESPEDIDA…,1843,
p. 438). Ator e ensaiador5 português, Francisco Fructuoso Dias teve papel
de destaque na regeneração teatral ocorrida na esteira das reformas promovidas a partir de 1836 por Almeida Garrett, responsável por organizar
o Teatro Nacional Português. Nessa época, a decadência em que se encontrava o Teatro Português era amenizada pelas companhias francesas em
turnê, cujas representações de peças da escola moderna serviam de modelo
aos artistas locais (FERREIRA, 2019). Dos artistas franceses, Émile Doux6
foi o que mais se destacou em Portugal, assumindo a direção e a função
de ensaiador da Companhia do Teatro da Rua dos Condes, principal palco
dramático lisboeta. Fructuoso Dias, que atuava junto ao ensaiador francês,
foi convidado a assumir a direção de cena de uma nova companhia que estava sendo organizada no Teatro do Salitre, também em Lisboa (PEREIRA,
1891). Durante o ano de 1838, as companhias de Émile Doux e de Francisco
Fructuoso Dias travaram batalha pela atenção do público e pelo direito ao
subsídio governamental destinado ao teatro nacional (PEREIRA, 1891). A
rivalidade entre os grupos teatrais tomou tal proporção que foi encampada pelos jornais locais, com destaque para a disputa entre O Desenjoativo
Teatral, favorável à companhia do Salitre, e o Atalaia, defensor do Teatro
da Rua dos Condes (PEREIRA, 1891; MARTINS, 2019). A concorrência entre
as companhias foi vista como propulsora do desenvolvimento da cena portuguesa, com aprimoramentos ocorrendo em ambos os lados (PEREIRA,
1891). No fim de 1838, o subsídio foi concedido ao teatro de Émile Doux, o
que possivelmente motivou Fructuoso Dias a abandonar seu posto à frente
do Salitre. Contratado como ator na companhia do Teatro da Rua dos Condes a partir de 1840, com Émile Doux na função de ensaiador, Fructuoso
2 Tradução de La branche de chêne, drama em cinco atos de Charles Desnoyer e Charles
Lafont.
3 Espetáculo em benefício era o espetáculo cuja arrecadação se revertia a um artista ou a
uma causa beneficente, sendo costumeiro o seu oferecimento ao longo do século XIX.
4 O teatro foi inaugurado oficialmente em 13 de abril de 1846 com a representação do drama
Álvaro Gonçalves, o Magriço e os doze da Inglaterra, de Jacinto Heliodoro de Faria Aguiar de
Loureiro.
5 recursor do diretor teatral moderno, o ensaiador era responsável por operacionalizar o
espetáculo, dispondo objetos e realizando a marcação dos papéis de cada um dos artistas em
cena (FRAGA, 2009, p. 137-138).
6 Émile Doux veio para o Brasil em 1851 e foi o responsável por introduzir a escola realista
nos palcos da corte (AZEVEDO, 2015, p. 7-8).
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Dias permaneceu no elenco até maio de 1843, momento em que se afastou
da cena portuguesa e embarcou com destino ao Brasil, onde atuou no principal palco da cidade do Rio de Janeiro e nos principais teatros da província
de São Pedro do Rio Grande do Sul, para onde seguiu com sua companhia
teatral composta de artistas portugueses e brasileiros. É principalmente na
passagem da companhia de Francisco Fructuoso Dias pelos palcos sul-rio-grandenses que este artigo se debruça.

1 A CHEGADA DE FRANCISCO FRUCTUOSO DIAS AO RIO DE JANEIRO
No dia 21 de julho de 1843, depois de 47 dias a bordo do brigue dinamarquês Eleonor Sophie, Francisco Fructuoso Dias desembarcou em solo
brasileiro, no porto do Rio de Janeiro, contratado por José Antonio Thomaz
Romeiro, inspetor dramático do Teatro de São Pedro de Alcântara, para integrar a companhia desse que era o principal palco da corte (DIÁRIO DO
RIO DE JANEIRO, 22 jul. 1843, p. 4). A cena teatral da capital do Império
era composta ainda pela companhia dramática francesa, que representava
no Teatro de São Januário, e pela companhia de João Caetano dos Santos,
que ocupava os teatros de São Francisco e de Santa Theresa, esse último em
Niterói.
Foi com o drama Hariadan Barba Roxa7 que Fructuoso Dias fez
seu debut no São Pedro, em 13 de agosto do mesmo ano. Ao fim do drama,
Margarida Lemos e Carlos Ricco cantaram árias de Donizetti e Bellini, encerrando-se o espetáculo com a peça Um baile em grande tom (JORNAL DO
COMMERCIO,12 ago. 1843, p. 4). Fructuoso Dias permaneceu escriturado
na companhia do São Pedro por um ano. Nesse período, a companhia dramática, que dividia o espaço cênico com a companhia lírica italiana, representou obras portuguesas, como é o caso de O alfageme de Santarém, drama
histórico de Almeida Garrett, e Affonso III, drama de Henrique Guilherme
de Sousa, e traduções de peças francesas, como O ramo de carvalho, de Desnoyer e Lafont. Bailados, duetos e farsas completavam os espetáculos teatrais. Em 17 de outubro, subiu à cena a peça A leitora8, com Fructuoso no
papel do capitão cego Cobridge. No Diário do Rio de Janeiro, uma crítica anônima avaliou o desempenho do ator:

7 Hariadan Barberousse, drama em três atos de Lamarque de Saint-Victor e Jean-Baptiste
Corse, publicado em 1809 e traduzido livremente por Luis José Baiardo em 1839.
8 Tradução de La Lectrice, ou Une folie de jeune homme, comédia vaudeville em dois atos de
Jean-Françoise-Alfred Bayard, publicada em 1834.
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Já que falamos no Ramo de Carvalho; duas palavras também sobre a boa execução do drama a Leitora; que ultimamente foi à cena. Conhecemos que o Sr. Francisco Fructuoso Dias é ator, e ator de mérito, e provou-o neste drama,
desempenhando o difícil papel de cego, no qual representou
com tanta arte e natureza, que ousamos dizê-lo, sensibilizou-nos. Recomendamos contudo ao Sr. Dias, que atenda
mais à extensão da sala, para que começando as suas falas
em tom mais alto, sejam claramente ouvidas as desinências
das mesmas, o que até agora quase nunca tem sucedido.
(DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 27 out. 1843, p. 2)

Chegando ao término o contrato de Fructuoso Dias com a companhia do São Pedro de Alcântara, realizou-se um benefício em prol do primeiro ator, com a representação do drama português O remexido guerrilheiro
do Algarve, de Ignacio Maria Feijó. No Diário do Rio de Janeiro, correspondência assinada pelo pseudônimo Caixa de Rufo exaltou o ator português, recomendando que o inspetor dramático renovasse o seu contrato e destacando
que “[…] os portugueses lhe fizeram justiça ao seu mérito, e a sua soberana
muito o distinguiu, fazendo-o cavaleiro da ordem de Cristo, membro do
júri dramático, e sócio do conservatório real de Lisboa.” (DIÁRIO DO RIO
DE JANEIRO, 23 jul. 1844, p. 1).
Findo o contrato, Fructuoso Dias organizou uma companhia composta de artistas egressos do São Pedro para representações às quartas-feiras e aos domingos no Teatro de São Francisco, palco no qual também se
apresentava a companhia dramática de João Caetano dos Santos. Em 22
de setembro de 1844, ocorreu a primeira récita da nova companhia, com
o drama O doido ou o reconhecimento, de Rodrigo Felner, e a comédia A volta
inesperada, de Antonio Feliciano de Castilho (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 19 set. 1844, p. 2). No entanto, a companhia teve uma vida curta nos
palcos da corte.
Em janeiro de 1845, a companhia de Fructuoso Dias fez suas últimas apresentações no Rio de Janeiro, em benefício de seus artistas. Foram
à cena as peças Hariadan Barba Roxa, A leitora e D. Pedro I em Santarém. Em
menos de seis meses do início das representações no São Francisco, a companhia de Fructuoso Dias abandonava o Rio de Janeiro e seguia para o sul
do país, com atores egressos das principais companhias dramáticas da corte. No seu lugar ficou a companhia francesa, que até dezembro de 1844 se
apresentava no Teatro de São Januário e que passou a ocupar o palco do São
Francisco.
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2 A COMPANHIA DE FRUCTUOSO DIAS NA PROVÍNCIA DE SÃO
PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL
Em 20 de março de 1845, foi anunciado no Jornal do Commercio do
Rio de Janeiro o fim da Revolução Farroupilha9, com a publicação da correspondência do Barão de Caxias, incluída às pressas no prelo a uma hora
da manhã (JORNAL DO COMMERCIO, 20 mar. 1845, p. 4). No mesmo dia
20, Francisco Fructuoso Dias partiu para a cidade de Rio Grande a bordo do
Paquete do Rio Grande, acompanhado dos artistas Antonio José Areas, Bernardino de Senna Dias Loureiro, Candido Augusto de Mello, João Thomaz
Siroulo, Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, José Duarte da Rocha, José
Luiz de Azevedo, Manoel José Pinto, Maria Amalia da Silva e Theresa Elisa
de Oliveira (JORNAL DO COMMERCIO, 21 mar. 1845, p. 4). Lothar Hessel,
em O teatro no Rio Grande do Sul, informa que o Rio Grande não teve suas
atividades dramáticas interrompidas durante a revolução, pois foi das poucas cidades não ocupadas pelos revoltosos (HESSEL, 1999, p. 65). Contudo,
pouco se sabe dos primeiros meses da companhia de Fructuoso Dias nessa
cidade.
As primeiras notícias que se tem da companhia dramática são do
final de 1845 e estão relacionadas à visita imperial ocorrida naquele ano. Em
11 de novembro de 1845, desembarcaram na Vila de São José do Norte suas
majestades imperiais D. Pedro II e D. Theresa Cristina para uma visita à
província de São Pedro do Rio Grande do Sul. No dia seguinte ao desembarque, a comitiva imperial seguiu para a cidade vizinha do Rio Grande. Ezio
Bittencourt, a partir do relato da imprensa local, ilustra o que foi a visita
imperial na cidade:
O jornal O Rio-Grandense relata que em 12 de novembro de
1845, às oito horas da noite, “o Imperador e toda a sua comitiva saem do Paço e entre alas com mais de trinta mil luzes [velas e lampiões] dirigem-se ao Teatro 7 de Setembro”,
onde a companhia dramática de Fructuoso Dias encenava a
peça Almançor ou O Último Rei do Algarve, de Serpa Pimentel. Os soberanos retornaram ao teatro nas noites de 14 e 16
do mesmo mês, assistindo, na primeira, as representações
Um Erro ou Os Remorsos e A Carta de Recomendação ou
Um Por Outro, e na segunda, o grande drama em sete atos
Os Dois Renegados. (BITTENCOURT, 1996, p. 127)

9 A revolução foi declarada encerrada no dia 1º de março de 1845, contudo as correspondências
dando conta do feito só chegaram na corte no dia 20 de março.
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O Teatro Sete de Setembro, em que ocorreram as representações,
foi inaugurado na cidade do Rio Grande em 7 de setembro de 1832. As peças
ali encenadas pela companhia de Fructuoso Dias (Quadro 1) faziam parte
do mesmo repertório apresentado pela companhia na corte. No Jornal do
Commercio do Rio de Janeiro, foram publicadas as cartas do correspondente
que acompanhou a viagem imperial ao Rio Grande do Sul, nas quais é possível identificar o comparecimento de suas majestades imperiais ao teatro:
Pela segunda vez assistiram, na noite do dia 15, ao espetáculo que teve lugar no teatro; e a população desta cidade, sempre ansiosa de gozar da presença dos soberanos,
apinhou-se nas ruas por onde tinham de passar SS. MM.,
acompanhando-os em longa procissão até a porta do teatro.
Desta, como da primeira vez que SS. MM. ali foram, já de
véspera estavam tomados todos os bilhetes; e a companhia
teve mesmo a mui honrosa lembrança de vender talvez o
duplo de bilhetes de entrada para cadeiras e gerais! Tiveram
bons mestres estes meninos. (JORNAL DO COMMERCIO, 8
dez. 1845, p. 1)

O mesmo correspondente noticiou que no dia 19 de novembro os
imperadores compareceram mais uma vez ao teatro, onde assistiram o drama Os últimos três dias de um sentenciado (JORNAL DO COMMERCIO, 8 dez.
1845, p. 3). Na manhã do dia seguinte, a comitiva imperial seguiu para Porto
Alegre. A companhia dramática, não se sabe se por solicitação do imperador ou por deliberação própria, seguiu o mesmo destino, dando seu primeiro espetáculo na capital da província em 3 de dezembro, no Teatro D. Pedro
II, conhecido à época como “Teatrinho da Rua de Bragança”:
A companhia dramática, dirigida por F. Dias, mandada vir
do Rio Grande, deu ontem o primeiro espetáculo no teatrinho, ao qual assistiram SS. MM.; dará hoje e amanhã os
segundo e terceiro; e diz-se que o violonista Robio dará concertos. O teatro será d’ora em diante o rendez-vous dos ociosos que se ocupavam em percorrer iluminações. (JORNAL
DO COMMERCIO, 29 dez. 1845, p. 1)

Sendo o teatro o espaço privilegiado de sociabilidade nesses tempos, não é de se estranhar que a partida da companhia dramática tenha
deixado um rastro de insatisfação entre os moradores do Rio Grande. Uma
correspondência publicada no jornal A voz da verdade, em dezembro de 1845,
de autoria do pseudônimo Um assinante, teceu duras críticas à companhia,
que partiu sem concluir as récitas vendidas:
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Em verdade, Sr. Redator, ela é péssima em tudo e por tudo:
péssima na escolha dos dramas, péssima na distribuição
dos papéis, péssima na designação do vestuário, e ainda
mais péssima porque dela provém o não cumprimento das
obrigações a que a companhia está para com os assinantes,
que tão benignamente de sua parte tem cumprido com seu
contrato. (A VOZ DA VERDADE, 19 dez. 1845, p. 1)

Na sequência, o autor tratou da representação da peça O pobre pastor e do fraco desempenho do ator Candido Augusto de Mello. As críticas
se acentuam e se direcionam ao empresário Francisco Fructuoso Dias, e
aos demais artistas da companhia:
10

Ora, se o Sr. Empresário se persuade que o Rio Grande é
uma roça, onde sempre se representa bem, e tudo vai bem,
está muito enganado; pois os Rio Grandenses também sabem o que é teatro, sabem mui bem diferenciar os belos
dramas dos maus, avaliando a moral deste ou daquele; sabem combinar o caráter, e vestuário de qualquer ator, assim como também sabem pontuar o transporte do Sr. Dias,
quando do forte passa ao terno, só lhe ouve e só lhe percebe
o ponto; porque no forte fala muito apressado, e no terno
muito baixo, de maneira que deixa os espectadores em jejum; que o Sr. Senna nunca sabe o seu papel; que o Sr. Areas
tem muitos requebrados menos decente [sic] na cena; que
o Sr. Joaquim Augusto também tem o seu defeitozinho em
pisar a periquito; que a Sra. D. Luiza quando não sabe o seu
papel, sabe mui bem disfarçar gaguejando, e sacudindo a
cabeça; que a Sra. D. Amalia entrecorta todas as orações de
suas falas, que o Sr. Siroulo arregala muito os olhos; que o
Sr. Pinto, o Sr. Caqueirada, D. Anna e D. Theresa também
alguns defeitos têm, que guardaremos para outra ocasião;
quanto ao Sr. Pinheiro, e Nunes, esses nem merecem que
neles se fale. (A VOZ DA VERDADE, 19 dez. 1845, p. 2)

Na mesma edição, uma correspondência assinada pelo pseudônimo
O vigia reforçou a insatisfação dos assinantes das récitas com as péssimas
representações de dramas desfigurados pelo Sr. Dias e denunciou a ausência do empresário após embolsar futuros vencimentos (A VOZ DA VERDADE, 19 dez. 1845, p. 2-3). Tudo leva a crer que os críticos se ressentiam do
abandono da companhia, que preferiu acompanhar a comitiva imperial
10 Tradução de Le Pauvre Berger, melodrama histórico em três atos, de Daubigny, Carmouche
e Hyacinthe, publicado em 1823.
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à capital da província. Por mais precária que fosse a companhia, deve-se
lembrar que à sua frente estava um ensaiador com passagem pelos palcos
portugueses e fluminenses, e no seu elenco artistas egressos das principais
companhias da corte. A própria frequência da família imperial às representações dadas em Rio Grande e em Porto Alegre – e não foram poucas as
vezes em que estiveram no teatro – leva a crer que os autores anônimos se
excederam em suas críticas.
Após percorrer vilas e estâncias da província de São Pedro do Rio
Grande do Sul, D. Pedro II terminou sua viagem em Pelotas, onde permaneceu de 1º a 10 de fevereiro de 1846 (SANTOS, 2012, p. 21). Sabe-se que o
imperador visitou o Teatro Sete de Abril11, inaugurado em 2 de dezembro de
1833, mas não é possível precisar que tenha sido a companhia de Fructuoso
Dias a responsável pelos espetáculos. Pouco tempo depois, porém, o grupo
teatral estava de volta à cidade do Rio Grande. Em 22 de março de 1846,
subiu à cena no Sete de Setembro, em benefício do ator Joaquim Augusto
Ribeiro de Souza, o drama A morte de Camões, de Luiz Antonio Burgain, seguido da farsa O chapéu pardo, com dueto dos artistas Caqueirada e D. Anna
(O RIO-GRANDENSE, 21 mar. 1846, p. 4).
Imagem 1 – Anúncio de A morte de Camões no
Teatro Sete de Setembro, em Rio Grande

Fonte: O Rio-Grandense, 21 mar. 1846, p. 4.

11 Localizado na praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, o Teatro Sete de Abril é o mais
antigo teatro existente no estado do Rio Grande do Sul e encontra-se em fase final de restauro.
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O próximo registro da atuação da companhia é de 21 de novembro,
data da estreia de Os jesuítas ou O bastardo do rei12, drama de José Manoel
Rego Vianna. A representação dessa obra sinaliza uma inflexão no repertório da companhia, ao incorporar a produção de um literato local ao catálogo
de dramas portugueses e de peças traduzidas do francês. Ao publicá-lo dois
anos depois, em 1848, o autor atribui a Fructuoso Dias o apoio na produção
da obra:
Animado então por um amigo a quem a longa prática do
teatro deu sobejo conhecimento da cena13, tivemos de dar
à luz este ensaio dramático num noviciado de belas letras,
expondo aos olhos do público sensato um acabamento que
as nossas ideias ditaram e a pena temerosamente gravou.
(VIANNA, 1848, n.p.)

Na apresentação de sua obra, Rego Vianna dá uma ideia do que foi
a primeira representação, realizada no Sete de Setembro:
Foi representado o presente drama em um sábado 21 de
novembro do ano de 1846; o público o esperava com ansiedade para essas censuras que comumente vogam, principalmente em objetos tais em que a mordacidade costuma
muitas vezes ferir com viperino dente. O público, como disse, incerto do seu merecimento, formava um juízo a erro,
esperando com avidez vê-lo na cena para a respeito dar a
sua opinião. Rompe a orquestra os seus afinados sons, e eu,
com o coração trêmulo, esperava ansioso ver subir o pano.
Os espectadores moviam-se nos seus lugares; suscitavam
várias opiniões [com] respeito ao merecimento do drama,
e capacidade do autor, e esperavam alguns um resultado feliz, outros, um desagradável complexo de cenas. Soa o apito, todos se assentam; restabelece-se um silêncio profundo:
vistas inqueridoras [sic] não deixam passar uma sílaba sem
confrontá-la, uma oração que não fosse meditada, e no meio
destas silenciosas observações o motim dos aplausos rompe
de um lado da plateia na 8.ª cena do 1.° ato. O público desde
essa ocasião tomou todo o interesse no drama, e extasiado o
vitoriou completamente, e eu mesmo não deixei de no final
ser chamado à cena para receber as felicitações do generoso
público Rio-Grandense. (VIANNA, 1848, n.p.)

12 Publicado em 1848 na cidade do Rio Grande, garantiu a Rego Vianna o título de primeiro
autor dramático com uma obra publicada no Rio Grande do Sul (FISCHER, 2015, 63-64).
13 A revelação do nome de Francisco Fructuoso Dias aparece em nota de rodapé.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 209-221, julho de 2022.

217

José Augusto Souza e Silva Bianchini

Em que pese a acolhida do público, o drama desgostou os jesuítas
italianos que se encontravam na cidade e que tentaram (em vão) impedir a
terceira representação, o que levou os periódicos locais a tomarem a defesa
do drama, atraindo mais atenção do público à peça (VIANNA, 1848, n.p.). É
também pelas páginas da peça Os jesuítas que se tem a indicação de que a
companhia dramática chegara ao fim, com a morte de Francisco Fructuoso
Dias.
Esse fato foi confirmado pelo Sentinella da Monarchia, jornal publicado no Rio de Janeiro, que anunciou a morte do empresário do Teatro
Sete de Setembro em maio de 1847. Em seu lugar, assumiu o cantor lírico
italiano Raphael Lucci, conhecido na corte por seus duetos com sua filha
Carmella Lucci:
Faleceu na mesma cidade do Rio Grande o artista dramático Francisco Fructuoso Dias, de um ataque apoplético.
Vários eram os pretendentes a tomar a empresa do teatro;
mas os melhores empenhos estavam da parte de Raphael
Lucci, que ali vive presentemente, com sua filha, já conhecida dos fluminenses, e outra mais moça. Boa ocasião é esta
de arranjarem-se tantos artistas italianos que não se acham
a par da civilização da corte. Do teatro dramático podiam
também alguns aproveitar-se da monção. (SENTINELLA
DA MONARCHIA, 17 mai. 1847, p. 1)

Da nova companhia constituída e das suas apresentações, as informações são escassas. Identificamos na obra de Lothar Hessel, a partir de
um jornal local, uma referência a Joaquim Augusto, ator que integrava a
companhia de Fructuoso Dias:
O jornal Rio-Grandense, de 19 de junho de 1847, por exemplo, critica longamente a representação de Otelo ou O mouro
de Veneza, de Shakespeare, não poupando nem mesmo ao
grande ator, ao reconhecer no “Sr. Joaquim Augusto muito gênio e talento para a cena, contudo […] pequena forças
para o Mouro de Veneza”. (HESSEL, 1999, p. 68)

Dalila Müller, em sua tese sobre os espaços de sociabilidade de Pelotas, identifica uma apresentação da companhia dramática de Antonio José
Areas no Sete de Abril, em 26 de outubro de 1847 (MÜLLER, 2010, p. 303).
Areas também fez parte do elenco da companhia de Fructuoso Dias e, assim como Joaquim Augusto, retornou ao Rio de Janeiro em janeiro de 1849
(DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 9 jan. 1849, p. 4). Os demais componentes
da antiga companhia, que permaneceram no Rio Grande do Sul, ficaram
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sob a direção do ator João Thomaz Siroulo, que agitou a cena dramática
sul-rio-grandense nos anos de 1850.
Quadro 1 – Repertório da Companhia de Francisco Fructuoso Dias
no Teatro Sete de Setembro, em Rio Grande
Data

Título

Gênero

Autor

12.11.1845

O almançor [Aben-Afan] ou
O último rei do Algarve

drama

Serpa Pimentel

14.11.1845

Um erro ou Os remorsos

drama

[trad. do francês pelo
Conde de Farrobo]

14.11.1845

A carta de recomendação ou [drama
Um por outro
jocoso]

[trad. do francês por Luis
José Baiardo]

16.11.1845

Os dois renegados

drama

[José da Silva Mendes Leal]

19.11.1845

Os últimos três dias de um
sentenciado

[drama]

[Antonio Feliciano de
Castilho]

Fins de
1845

O pobre pastor

[Daubigny, Carmouche e
[drama] Hyacinthe, trad. Luis José
Baiardo]

22.03.1846

A morte de Camões

drama

22.03.1846

O chapéu pardo

drama

21.11.1846

Os jesuítas ou O bastardo
do rei

drama

[Luiz Antonio Burgain]
José Manoel Rego Vianna

Fonte: elaboração do autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda há muito a se investigar sobre o teatro e suas companhias
dramáticas no Rio Grande do Sul do século XIX. O aparecimento de fontes
primárias em formato digital, até então inacessíveis, tem jogado luz a fatos
pouco conhecidos, permitindo revisitar as principais obras da historiografia
do teatro sul-rio-grandense sob novas perspectivas. Esse é o caso da companhia dramática de Francisco Fructuoso Dias, que, vindo do Rio de Janeiro,
atuou na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, de 1845, ano que marca o fim da Revolução Farroupilha, até 1847, ano de falecimento do idealizador da companhia. Nesse período, a trupe representou nas cidades de Rio
Grande e Porto Alegre um repertório de dramas estrangeiros já conhecidos
do público da corte, mas também foi a responsável pela estreia de uma das
primeiras obras produzidas e publicadas no Rio Grande do Sul, o drama Os
Jesuítas ou O bastardo do rei, de Rego Vianna. Suas primeiras apresentações no
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sul do país contaram com a ilustre presença de suas majestades imperiais,
que visitavam a província em um esforço de restauração da unidade nacional. A ida da companhia dramática de Francisco Fructuoso Dias para o Rio
Grande do Sul estaria associada, em alguma medida, a esses esforços?
Mesmo com o término da companhia dramática após a morte de
Fructuoso Dias, muitos dos seus artistas permaneceram na província, montando suas próprias companhias dramáticas e excursionando pelas cidades
sul-rio-grandenses. Em quais cidades sul-rio-grandenses se apresentaram?
O repertório ainda era o mesmo, composto de dramas franceses e portugueses, ou foram incorporadas obras brasileiras? Essas e outras perguntas
estão postas aos pesquisadores dispostos a se debruçar sobre a história do
teatro oitocentista no Rio Grande do Sul.
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A IMIGRAÇÃO AÇORIANA NA OBRA DE LUIZ
ANTONIO DE ASSIS BRASIL: UM PERCURSO
HISTÓRICO E FICCIONAL
THE AZORIAN IMMIGRATION IN THE WORK OF
LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL: A HISTORICAL AND
FICTIONAL JOURNEY
Ivânia Campigotto Aquino1
Edemilson Antônio Brambilla2
RESUMO
A representação literária da imigração e colonização da região Sul do Brasil é um
dos principais traços característicos das criações ficcionais de Luiz Antonio de Assis Brasil. Descendente de imigrantes açorianos, o escritor faz da estetização dos
conflitos sociais e dos desafios enfrentados por esse grupo étnico na formação do
Estado sul-rio-grandense uma temática recorrente em sua literatura, constituindo-se, dessa forma, como um intérprete dos processos migratórios. Além disso,
Assis Brasil também aborda a questão açoriana em ensaios críticos, onde busca
traçar uma historiografia literária da presença de autores e obras que tratam dessa
temática, e descrever quais as principais características dessa escrita vinculada aos
Açores. Desse modo, este trabalho busca analisar a presença açoriana nas obras de
Luiz Antonio de Assis Brasil, tomando como base para análise tanto seus escritos
ficcionais, quanto os ensaios críticos dedicados ao tema.
Palavras-chave: Imigração açoriana. Luiz Antonio de Assis Brasil. Rio Grande do
Sul.

1 Possui graduação em Curso de Letras pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em
Letras - Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
doutorado em Letras - Estudos de Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
pós-doutorado em Letras - Estudos de Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Atualmente, é professora Titular III da Universidade de Passo Fundo, atuando no curso
de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras, e professora efetivo da rede municipal
de ensino de Passo Fundo, atuando na Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência na
área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura,
crítica literária, romance, história e leitura.
2 Mestrando em Letras pela Universidade de Passo Fundo, é graduando em Letras, e possui
graduação em Música pela mesma instituição. Integrou como bolsista PIBIC/CNPq o projeto
de pesquisa intitulado A experiência da criança na linguagem: língua e práticas sociais,
sob orientação da profª. Drª. Marlete Sandra Diedrich, atuando ainda como voluntário no
mesmo projeto. Integrou como bolsista PIBIC/UPF durante os anos de 2017/2019 o projeto
de pesquisa intitulado Arte, Sentido e História, sob orientação do prof. Dr. Gerson Luís
Trombetta. Também integra, desde 2016, o projeto intitulado Sons da contracultura: o rock no
Brasil na década de 1970, sob orientação do prof. Dr. Alexandre Saggiorato.
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ABSTRACT
The literary representation of the immigration and colonization of the southern region of
Brazil is one of the main characteristic features of Luiz Antonio de Assis Brasil’s fictional creations. A descendant of Azorean immigrants, the writer makes the aestheticization of social
conflicts and the challenges faced by this ethnic group in the formation of Rio Grande do Sul
state a recurrent theme in his literature, thus becoming an interpreter of migratory processes.
In addition, Assis Brasil also addresses the Azorean issue in critical essays, where it seeks to
trace a literary historiography of the presence of authors and works dealing with this theme,
and describe the main characteristics of this writing linked to the Azores. Thus, this work
seeks to analyse the Azorean presence in the works of Luiz Antonio de Assis Brasil, taking his
fictional writings and his critical essays dedicated to the theme as bases for analysis.
Keywords: Azorean immigration. Luiz Antonio de Assis Brasil. Rio Grande do Sul.

INTRODUÇÃO
Um dos principais traços característicos das criações ficcionais do
escritor sul-rio-grandense Luiz Antonio de Assis Brasil é a representação
literária da imigração e colonização da região Sul do Brasil. Sob essa perspectiva, a postura adotada pelo autor visa retratar a região sulina sob a ótica
do estrangeiro, que passa a habitar o Estado e vê-se envolto nas mais diversas questões políticas, sociais e culturais que o cercam. Por ser descendente de imigrantes açorianos, o escritor faz da estetização dos conflitos
sociais e dos desafios enfrentados por esse grupo étnico na formação do
Estado sul-rio-grandense uma temática recorrente em sua literatura, constituindo-se, dessa forma, como um intérprete dos processos migratórios.
Tais características temáticas podem ser evidenciadas em obras como: seu
romance de estreia, intitulado Um quarto de légua em quadro, publicado em
1976; e o conto O primeiro Natal no Continente de São Pedro ou 1752, publicado
em 1994, na coletânea de contos Amigos secretos.
Soma-se a esse conjunto de obras uma importante gama de trabalhos teóricos nos quais o autor se ocupou em estudar a presença desse imigrante dos Açores no cenário do Rio Grande do Sul e em Estados vizinhos.
Sobre isso, pode-se destacar textos como: os ensaios críticos intitulados A
narrativa açoriana pós-25 de Abril (1994) e A narrativa açoriana pós-revolução dos
cravos: uma breve notícia (1999); e os livros: Escritos açorianos: a viagem de retorno
– tópicos acerca da narrativa açoriana pós-25 de abril (2003) e Mar horizonte: literaturas insulares lusófonas (2007), cujos textos, organizados e escritos por Luiz
Antonio de Assis Brasil e demais pesquisadores da imigração açoriana, discutem amplamente essa perspectiva temática, especialmente considerando
abordagens que enfoquem a presença açoriana na região Sul brasileira.
Em O códice e o cinzel (2007), documentário sobre sua vida e obra, Luiz
Antonio de Assis Brasil comenta essa estreita ligação com os açores, afirmando:
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Eu tenho uma grande felicidade de ter antepassados, tanto
de pai como de mãe, lá dos Açores. E isso ficou muito claro
para mim quando eu fui a primeira vez aos Açores, quando
o avião pousou no aeroporto de Ponta Delgada, eu me senti
voltando depois de 250 anos. E lá vivem pessoas de grande sensibilidade. Eu tenho grandes amigos como se fossem
meus irmãos e eu volto para lá com muitíssima frequência.
E quero poder sempre fazer isso. Então, os Açores, realmente, são a minha segunda Pátria. Eu me sinto perfeitamente
em casa lá e isso aconteceu desde a primeira viagem e permanece até hoje.

Ainda em O códice e o cinzel (2007), Vamberto Freitas, ao interpretar
a escrita de Luiz Antonio de Assis Brasil e sua proximidade com a vida e a
cultura açoriana, afirma que, especificamente no caso de Assis Brasil:
[...] não se trata de um olhar exterior sobre os açores, de um
olhar distante. Trata-se de um olhar em casa. A única distância aqui é que Assis Brasil está mais ou menos a 11 mil
quilômetros de distância. Mas quando ele chega cá, quando participa no nosso mundo cultural, creio que ninguém
o pensa como vindo do exterior, faz parte de nós, é nosso, é
um estudioso nosso! Que ainda por cima se identifica como
açoriano. A única diferença entre Assis Brasil e nós será,
eventualmente, um sotaque, sequer já nem tanto.

Sob essa perspectiva, este trabalho busca analisar a presença açoriana nas obras de Luiz Antonio de Assis Brasil, tomando como base para análise tanto seus escritos ficcionais, quanto os ensaios críticos em que o autor
se dedica a abordar o tema. A hipótese a ser investigada nesta abordagem é
que tanto os escritos ficcionais de Assis Brasil, quanto seus estudos teóricos,
possuem pontos de contato no que se refere ao posicionamento do escritor
com relação à questão açoriana, sendo que, a perspectiva teórico-crítica assisiana acerca da produção literária sobre os Açores, as características que,
segundo o autor, identificam a literatura de base açoriana e identificam
o indivíduo como sendo um luso-açoriano, dialogam diretamente com as
características expostas por Assis Brasil em suas criações ficcionais.
Desse modo, o presente trabalho está organizado da seguinte maneira: após este percurso introdutório, discutimos a presença da imigração
açoriana no Estado do Rio Grande do Sul, em uma abordagem sócio-histórica desse movimento migratório; nas seções subsequentes, portanto,
analisamos a posição de Luiz Antonio de Assis Brasil acerca das características identitárias do imigrante dos Açores e a consequente representação
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literária desses personagens; por fim, abordamos a representação literária
desses indivíduos, tomando como base os escritos ficcionais de Assis Brasil, atentando para como o autor aborda os desafios, a cultura e a vida social
desse grupo étnico ao buscar sua adaptação no cenário sul-rio-grandense
do século XVIII, e como tal representação está em comum acordo com o
exposto pelo escritor em seus ensaios críticos.

1 A IMIGRAÇÃO AÇORIANA PARA O RIO GRANDE DE SÃO PEDRO
A chegada de portugueses para território brasileiro sempre esteve
vinculada aos projetos expansionistas da coroa portuguesa. Com a vinda
dos imigrantes oriundos da Ilha dos Açores não foi diferente, uma vez que
o governo português mobilizou diversas estratégias geopolíticas com o intuito de expandir o domínio do império lusitano, tanto no aspecto territorial quanto populacional. De acordo com Torres (2004), em 31 de agosto de
1746, foi publicado, nas Ilhas dos Açores, um edital que abria inscrições para
os casais que almejassem transferir-se para o Brasil. Por esse documento, o
Rei acenava com uma série de privilégios e regalias aos que quisessem lançar-se na aventura da imigração. Entre esses privilégios, incluía-se o transporte até o local de origem por conta da Fazenda Real. O critério básico para
inscrição era uma idade limite de 40 anos para os homens, e de 30, para as
mulheres.
Ainda conforme Torres (2004), quando desembarcassem no Brasil,
as mulheres que tivessem idade superior a 12 anos e inferior a 20, casadas
ou solteiras, receberiam uma ajuda de custo individual de 2$400 reis. Os
casais receberiam 1$000 por filho. Os artífices receberiam 7$200 de ajuda.
Ao chegarem ao local de povoamento, receberiam uma espingarda, duas
enxadas, um machado, uma enxó, um martelo, um facão, duas facas, duas
tesouras, duas verrumas, uma serra com uma lima e travadoura, dois alqueires de sementes, duas vacas e uma égua. Enquanto preparavam as terras para o cultivo agrícola, esperando as primeiras colheitas, seriam sustentados pela Fazenda Real. Cultivadores de trigo, de cevada, de legumes,
de vinho, de frutas, de hortaliças, criadores de ovelhas e de gado, agricultores, os açorianos eram pequenos agricultores ou pequenos proprietários.
Agricultores de tradição, entre eles, os homens se distinguiam quase que
exclusivamente pela sua maior ou menor riqueza agrícola. A opulência era
avaliada pela quantidade de trigo que recebiam dos seus rendeiros. No Sul
do Brasil, a formação pecuarista definia a riqueza num mercado fundado
no gado, e que teve como referência histórica o território da antiga Colônia
do Sacramento do Rio da Prata, cuja economia baseava-se na criação de
gado e aproveitamento e comércio de couros. Dessa atividade econômica,
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participavam os portugueses da Colônia do Sacramento, espanhóis de Buenos Aires, Santa Fé e Corrientes.
Ainda nesse sentido, Laytano (1983) afirma que esses casais açorianos foram trazidos para povoarem a capitania, e fundaram uma agricultura intensiva, sendo arranchados em regiões que determinaram quase sempre o nascimento de cidades ou foram colocados ao derredor de incipientes
centros urbanos, como em Rio Pardo e Rio Grande. Vieram diretamente do
arquipélago, da Colônia do Sacramento e de Santa Catarina, o que precisa ser distinguido. Mas encontram logo na pecuária uma atração lucrativa
melhor do que na agricultura, pois as safras de trigo, que eram as principais, nem sempre correspondiam ao sacrifício que faziam. Não se afirme
que todo o ilhéu se transformasse em fazendeiro, entretanto, lutou para o
conseguir. É certo que os açorianos, como casais de número, quando chegaram não receberam as sesmarias, mas datas de terras que era, apenas, de
272 hectares quando a sesmaria tinha 13.010 hectares. Visando-se a agricultura, trataram as autoridades de organizar e dividir a propriedade, entretanto, a gente açoriana foi, com o decorrer do tempo, também o estancieiro
da campanha gaúcha.
O depoimento supracitado aponta para um importante aspecto que
acompanhou toda a vinda açoriana para o território sul-rio-grandense: a
dualidade entre o universo prometido pelos governantes e sonhado pelo
povo da Ilha portuguesa, e a realidade encontrada por esse grupo étnico ao
instalar-se nos Estados brasileiros, em completo desacordo com a perspectiva promissora esperada.
Ainda que outros Estados brasileiros, como Santa Catarina, já contassem com a presença de açorianos, estes só chegaram de modo maciço
ao território gaúcho no ano de 1752, vindos pelo porto de Rio Grande de
São Pedro. Com a chegada desses imigrantes, automaticamente se teve um
intenso intercâmbio cultural com os habitantes que aqui estavam, e a influência lusitana fez-se sentir em vários aspectos daquela vida comunitária.
Essa presença lusitana fez com que houvesse, segundo Torres (2001; 2004),
um impacto direto no surgimento de inúmeras cidades gaúchas, e difundiu
entre os munícipes o linguajar, os hábitos alimentares, o exercício agrícola,
e as particularidades arquitetônicas próprias do povo luso-açoriano.
Se a marca da vinda desses povos pôde ser diretamente constatada
na estrutura social do período, é a partir disso que o universo literário, de
um modo especial, passou a se ocupar de sua representação em narrativas
ficcionais. O autor analisado neste estudo, por exemplo, valeu-se das questões que envolvem a presença desses imigrantes em território sul-rio-grandense para construir algumas de suas narrativas ficcionais. Luiz Antonio
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de Assis Brasil, por ser descendente direto desses grupos colonizadores,
dedica parte de sua produção intelectual, seja ela ficcional ou não-ficcional,
a abordagens que retratam os desafios, anseios e angústias que assolam a
vinda açoriana da Ilha dos Açores, em território português, para o Brasil,
em especial para o Estado do Rio Grande do Sul.
Nas seções subsequentes, portanto, buscamos evidenciar a abordagem assisiana da temática açoriana. Primeiro tomando como base seus ensaios críticos, onde Assis Brasil busca caracterizar e definir esse indivíduo
açoriano; em seguida, buscamos compreender como essas características
apontadas pelo autor se refletem nas criações ficcionais de sua autoria.

2 A LITERATURA AÇORIANA SOB A ÓTICA DE LUIZ ANTONIO DE
ASSIS BRASIL: UMA HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA
A presente seção busca analisar a posição de Luiz Antonio de Assis
Brasil acerca das características identitárias do imigrante dos Açores, e a
consequente representação literária desses sujeitos históricos. Para tanto,
utilizamos como base os trabalhos teóricos nos quais o autor se ocupou em
estudar a presença açoriana no espaço sul-rio-grandense, a exemplo de
seus ensaios críticos intitulados A narrativa açoriana pós-25 de Abril (1994),
e A narrativa açoriana pós-revolução dos cravos: uma breve notícia (1999). Neles,
Luiz Antonio de Assis Brasil discute amplamente essa perspectiva temática,
buscando caracterizar e definir esse indivíduo açoriano, e sua consequente
representação literária.
Segundo Assis Brasil (1999), a situação de imigrante acabou caracterizando diretamente esses grupos que chegaram ao Rio Grande do Sul em
meados do século XVIII. Por isso, o escritor aponta algumas características
peculiares da literatura que versa sobre esse modo de vida açoriano, sua
condição de imigrante, e o local ocupado por esse sujeito, envolto entre o
saudosismo pela terra mãe, e a difícil realidade encontrada no novo mundo. A esse saudosismo, o autor denomina açorianidade, ou seja, o orgulho
sentido por esses indivíduos na sua condição de ilhéu, que faz com que o
açoriano reivindique para si uma outra escala de valores éticos e sociais,
distinta do Continente e, quiçá, melhor. Seria incorreto, segundo ele, chamar de bairrismo a esse sentimento, pois o transcende em muitos aspectos:
enquanto o bairrismo considera o outro como a síntese dos males e estabelece uma visão dicotômica da realidade nacional, o açorianismo não aparta
o açoriano da comunidade portuguesa − mas o identifica perante os seus
patrícios ocidentais.
Unida a esta ideia da açorianidade, e quase se confundindo com ela,
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Assis Brasil (1994) situa a questão da consciência insular, que ultrapassa o estritamente literário. É um sentimento que se expressa pela distância, pela
nostalgia, pela contemplação melancólica da paisagem, dos garajaus que
voltam todo o ano, da bruma que tudo obscurece, do mar quase sempre
crespo, das tempestades, das nuvens densas e baixas do inverno, do azorean
torpor; significa uma espécie de resignação às inclemências e dificuldades
da vida insular, algo indizível, mas profundamente experimentado.
A esse respeito, Assis Brasil (1999) ainda nos alerta para o fato de
que, é evidente que não estamos tratando de regionalismo, tenha ele o conceito que tiver. Aqui, se configura uma outra atitude, não passadista nem
refratária às mudanças; é uma perspectiva lúcida, de conhecimento crítico
da realidade, sem os equívocos a que o regionalismo chegou não apenas
nos Açores. Nesse aspecto, a questão das origens é fundamental: o Arquipélago formou-se por erupções vulcânicas oriundas do subsolo oceânico (o
que, aliás, é causa de inúmeros episódios tectônicos, como o de primeiro de
janeiro de 1980, que destruiu a cidade de Angra do Heroísmo, ou o vulcão
dos Capelinhos, no Faial) e essa origem com forte conotação de lenda gerou
narrativas que igualmente criam, sob a luz da ironia, suas próprias lendas.
No caso específico das temáticas presentes nas narrativas açorianas, Assis Brasil (1999) aponta que é curioso notar que essas narrativas
mais focam os sentimentos e efeitos relativos às partidas e chegadas do que
propriamente a experiência emigrante. É que nas ilhas, onde o tempo e o
espaço se condensam, intensificando formas de estar e sentir, tal realidade
impõe-se não tanto como fenômeno social em si, mas antes como marca de
uma condição existencial de forte sofrimento, emoção e perspectiva universal. Nesse sentido, cabe atentarmos para o fato de que esse mesmo sentimento apontado por Assis Brasil parece ser problematizado por outros
autores, a exemplo do pensador argelino Abdelmalek Sayad, que alerta para
a dicotomia existente entre as noções de “presença” e “ausência”, vivenciadas pelos imigrantes. Segundo ele, os imigrantes sentem-se ausentes onde
estão presentes, e presentes onde estão ausentes. Nas palavras de Sayad
(2000, p. 20):
Esse é um dos numerosos paradoxos da imigração: ausente onde está presente e presente onde está ausente. Duplamente presente – efetivamente aqui e ficticiamente lá – e
duplamente ausente – ficticiamente aqui e efetivamente lá
– o imigrante teria uma vida dupla, que ultrapassa e que é
diversa da oposição tradicional entre vida pública e vida íntima: uma vida presente, banal, cotidiana, vida que pesa e
enreda, vida segunda, ao mesmo tempo cronológica e esRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 223-238, julho de 2022.
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sencialmente secundária; uma vida ausente, figurada ou
imaginada, rememorada, uma vida que foi primeira cronologicamente e que permaneceu primeira, essencial, afetiva
e efetivamente, e que, sem dúvida, voltará a sê-lo um dia.

Esses e outros aspectos constituem a representação literária do
sujeito oriundo dos Açores, e seu consequente agir em sociedade. O que
buscamos, de um modo mais específico, na seção subsequente, é discutir
como essas características se refletem no universo literário do escritor Luiz
Antonio de Assis Brasil, tomando como base para análise narrativas ficcionais assisianas que parecem abordar vários aspectos que foram expostos
nesta seção.

2.1 A IMIGRAÇÃO AÇORIANA SOB A ÓTICA DE LUIZ ANTONIO
DE ASSIS BRASIL: SUAS CRIAÇÕES FICCIONAIS
Na presente seção buscamos investigar a representação desse imigrante açoriano na obra ficcional do escritor Luiz Antonio de Assis Brasil.
Para tanto, tomando como base para análise as narrativas assisiana onde
essa temática é retratada, a saber: o romance Um quarto de légua em quadro, e
o conto O primeiro Natal no Continente de São Pedro ou 1752.
Já em sua obra de estreia, denominada Um Quarto de Légua em
Quadro, publicada em 1976, a figurativização dos primórdios da presença
açoriana no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina é tema principal. De
acordo com Mutter (2008, p. 10; 2017), nessa obra “o romancista gaúcho foi
um dos primeiros a recusar a reflexão sobre o presente encapsulado pelos
problemas políticos e pensar a história mais remota. Uma opção que busca
as origens e por isso faculta a revisão do passado para melhor compreender
o presente”.
Escrito em forma de diário, o enredo assisiano em Um quarto de légua em quadro narra, através da perspectiva do médico Gaspar de Fróis, o
processo migratório e a colonização portuguesa no Estado do Rio Grande
do Sul. A aventura da qual se ocupa o doutor Gaspar e os imigrantes açorianos se inter-relacionam diretamente, uma vez que nenhum deles alcançou
de fato o objetivo traçado com a vinda para o Brasil, qual seja: encontrar e
felicidade na nova terra e esquecer os conflitos e dilemas da vida que levavam em Portugal. De acordo com Mello (2014, p. 88):
Um quarto de légua em quadro trata de um período histórico
fundacional para o Rio Grande do Sul: a povoação e a demarcação de seu território sob uma perspectiva que repensa o português não como o explorador que ‘roubou’ as terras
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dos brasileiros, mas como um povo miserável que também
foi abandonado pela Coroa e subjugado pela ganância da
Metrópole. O Brasil, terra dos sonhos, da felicidade e da riqueza – inexistentes já em Portugal –, torna-se um pesadelo, uma decepção.

Desde o início da narrativa, conhecemos o narrador e os detalhes
de sua vida. Gaspar Fróis, de 46 anos, é viúvo e sem filhos, e trabalha como
médico, responsável por curar as dores e o sofrimento dos viajantes, mas
que não consegue resolver seus próprios conflitos pessoais. Ainda que esteja inserido na narrativa como os demais imigrantes, Gaspar se vê diferente
dos demais, vejamos:
Naquele momento, dei-me conta de como estou longe deste povo, metido nesta bojuda embarcação, emparedados
uns contra os outros, gemendo as mesmas dores, curtindo
os mesmos desesperos, ansiando as mesmas tênues esperanças. Absorto comigo, desempenhando meu ofício com
perícia e isenção, tornava-me um engenho de curar. E só.
Procurando fugir, desenredar-me das minhas fontes de sofrimento, deleitava-me com um jogo em que esquecia que
também sou das Ilhas, agora tão distantes, tão pequenas,
tão minúsculas na carta geográfica que a mão gordalhufa
do Eleutério perpassa, esmagando com o polegar a Terceira, sujando com o indicador as Flores e o Faial. Cuspindo
a baba sonolenta sobre São Jorge e o Pico (ASSIS BRASIL,
1997, p. 23).

Ao perceber o destino que os espera em terras brasileiras, distantes
da cultura e da geografia lusitana, Gaspar Fróis encontra na escrita e na representação de suas vivências em território brasileiro uma forma de se relacionar com os infortúnios dessa nova vida. A partir de então, temos várias
representações dos desafios e dilemas que envolvem a realidade daqueles
imigrantes que chegaram ao Brasil em busca de melhores condições. Vejamos um trecho em que ficam evidentes essas questões, onde, para além
da representação dos desafios enfrentados pelos imigrantes dos Açores, temos, em certa medida, uma tomada de consciência, por parte do personagem, da sua condição de ilhéu e migrante, voluntário ou não:
– Talvez nós, açorianos, nunca chegaremos a entender os
reinóis. Nunca entenderemos por que somos sempre preteridos em relação ao pessoal da metrópole. Veja agora: há
que tapar um buraco, há uma região difícil, toca a reunir
os ilhéus e, quer queiram, quer não queiram, devemos ir.
RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 223-238, julho de 2022.
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Foi um embuste muito bem aplicado. Quando tudo parecia pronto, quando os colonos estão prestes a receber suas
terras, quando pensavam já terminada a sua provação, eis
que se apresenta a novidade: povoar lugares perdidos, numas Missões que nem se sabe ao certo onde ficam. Acho que
por esses motivos o desentendimento entre portugueses e
ilhéus será perene (ASSIS BRASIL, 1997, p. 38).

Ficam evidentes também as discussões acerca da noção de pertencimento, uma vez que os imigrantes não se sentiam integrantes dessa nova
terra habitada, o que acabava por revelar, conforme visto nas discussões assisianas da seção anterior, esse sentimento de nostalgia e saudosismo com
relação à terra natal. Nesse sentido, de acordo com Sayad (2000, p. 11-12):
O retorno é naturalmente o desejo e o sonho de todos os
imigrantes, é como recuperar a visão, a luz que falta ao
cego, mas, como cego, eles sabem que esta é uma operação
impossível. Só lhes resta, então, refugiarem-se numa intranquila nostalgia ou saudade da terra [...]. A noção do retorno estaria no centro do que pode ser ou do que desejaria
ser uma antropologia total do ato de emigrar e de imigrar:
antropologia social, cultural, política, na qual se introduz
eficazmente a lembrança da dimensão universal do fenômeno migratório.

Vejamos um trecho de Um quarto de légua em quadro onde essas
questões ficam evidentes:
– O fato é que nunca estarei bem. Longe das vinhas do Monte Brasil, serei sempre um estrangeiro. Por outro lado, acaso
não somos todos nós estrangeiros? Só porque no mapa diz:
aqui é terra de Portugal – devemos também sentir assim?
É uma contingência. Amanhã, se o castelhano tomar tudo,
será terra da Espanha. E daí? Seremos ainda estrangeiros.
Nunca, nada será como a terra em que nascemos; adota-se apenas um novo chão, não se é daquele chão. Hoje, por
exemplo, casa-se a filha do Eunápio Soeiro com o filho do
Almeida. Já se sentem em casa (ASSIS BRASIL, 1997, p. 34).

Vejamos outro trecho de Um quarto de légua em quadro em que as
questões supracitadas também estão presentes:
Deixei passar o meio-dia. Enquanto comia, vogava pela
cabeça tudo o que me acontecera, em menos de um ano: a
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viagem, eivada de mortes, mal-de-Luanda e tempestades.
O lento consumir-se de uma gente tão cheia de esperanças, quando embarcou. O Desterro, a segunda povoação. O
amor. O Rio Grande, com a consumação e a posse tão desejada. Em seguida, a terceira provação do povo predestinado
a sofrer. E a decepção da posse não seguida da felicidade.
Acompanhada de humilhação (ASSIS BRASIL, 1997, p. 94).

Percebe-se, no trecho supracitado, toda a expectativa criada pelos
imigrantes com a realidade a ser encontrada no cenário brasileiro, fato que,
como se sabe, acabou não se cumprindo, uma vez que, segundo Mello (2014,
p. 90) “as terras prometidas são negadas aos portugueses que povoaram o
Rio Grande do Sul; não havia um lugar fixo para eles. Desembarcavam no
Desterro (atual Florianópolis) e eram enviados de um lugar a outro, sem
que o edital fosse cumprido”.
No conto assisiano intitulado O primeiro Natal no Continente de São
Pedro ou 1752, publicado em 1994, na coletânea de contos Amigos secretos, temos, novamente, esse imigrante açoriano sendo retratado. Nessa narrativa, assim como na obra analisada anteriormente, encontram-se elementos
que possibilitam uma reflexão sobre a influência do imaginário açoriano na
construção da cultura e da vida social no espaço gaúcho, sendo evidenciado
o olhar estrangeiro sobre o Rio Grande do Sul. Tem-se, assim, um retrato
bastante verossímil da realidade encontrada pelo grupo no território sulino, especialmente porque, nesse conto, Assis Brasil ficcionaliza a história
social dos imigrantes, criando mais uma versão possível do primeiro Natal
que passaram na nova terra.
O título do conto, em si, já faz referência direta ao ano de 1752, tido
como o referencial cronológico que assinala a chegada maciça de imigrantes açorianos ao Estado do Rio Grande do Sul. Como se viu na seção anterior, a presença açoriana na região é anterior ao ano de 1752 − especialmente no Estado catarinense −, mas é a partir desse ano que se tem a chegada
desses imigrantes vindos de Portugal diretamente para o Rio Grande do
Sul.
Narrado por um personagem cuja identidade não nos é revelada, o
conto assisiano apresenta as aflições de um imigrante açoriano, pai de família, que descreve como está sendo o primeiro Natal da sua família depois
da vinda da Ilha dos Açores, em Portugal, para ocupar a região interiorana
do Rio Grande do Sul. A narrativa inicia com o personagem-narrador dirigindo-se à esposa, chamada Joana, para revelar sua aflição perante a realidade vivenciada na noite natalina. Vejamos:
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─ Peço perdão por te acordar, Joana. É que estou aflito, preciso conversar com alguém. Pelo que eu sei, é noite de Natal.
Nem parece, Joana. Hoje nos levantamos como se fosse um
dia comum, e nem te lembraste de fazer massa sovada, nem
licor de café. Muito longe daqui, em Viamão, devem estar
rezando missa e nós aqui neste fim de mundo, sem lapinha,
sem devoção. Estamos ficando igual a esses gaúchos sem
alma, igual a esses índios que a gente vê revirando campo,
tudo descrente e bandido, tudo mal-encarado (ASSIS BRASIL, 1994, p. 41).

Como se percebe, o personagem encara a noite natalina com grande
nostalgia, merecedora de um comportamento típico, oriundo do ambiente
cultural do qual este indivíduo integrava antes de migrar para o cenário
sulino. Ainda ficam evidentes, em trechos como: Estamos ficando igual a esses gaúchos sem alma, igual a esses índios que a gente vê revirando campo, tudo
descrente e bandido, tudo mal-encarado, o descontentamento por parte do personagem com a formação cultural e com a maneira como os habitantes sul-rio-grandenses se portavam perante à data natalina.
A nostalgia e o saudosismo com relação à terra natal ficam ainda
mais evidentes em outra passagem do conto assisano, onde o personagem-narrador expressa seu desejo de que o filho jamais se comporte como os
gaúchos, alheios à memória coletiva de seu povo. Vejamos como isso é retratado no conto assisiano:
Há pouco, quando tu dormias o Antoninho também dormia,
fui para frente da casa e fiquei olhando para o céu. E vi uma
estrela grande quase em cima da minha cabeça, brilhando,
brilhando. E fiz um desejo, de que o Antoninho cresça bem
forte, e que nunca seja igual a esses gaúchos, e que guarde a
devoção como a gente igualmente guardava em nossa Ilha
nos Açores. E que a mulher dele possa um dia sovar massa
e botar a tigela de trigo ao lado da lapinha de Nosso Senhor
Jesus Cristo (ASSIS BRASIL, 1994, p. 41-42).

No trecho supracitado, encontram-se algumas características apontadas por Assis Brasil (1994) como representantes dessa consciência insular,
uma vez que, em diversos momentos de seu conto, o escritor descreve os
hábitos religiosos, a indumentária, a culinária, e demais hábitos culturais
próprios ao povo açoriano. Vejamos outro exemplo de como isso é representado na narrativa:
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Vou fazer de conta que é mesmo Natal, e que amanhã, em
vez do pedaço de carne salgada, essa coisa nojenta, a gente
vai comer leitão assado no forno e que, em vez da água do
poço, a gente vai beber vinha de cheiro. E que a nossa casa
vai-se encher dos vizinhos e dos amigos e dos compadres, e
que o senhor vigário vem dar uma chegada para provar nossa sopa de couves e nossos figos passados, e as nozes. E que
vai ter dança no quintal. Tudo como na Ilha, Joana (ASSIS
BRASIL, 1994, p. 42).

Nota-se, nesse caso, que o personagem assisiano trata das questões
que norteiam a vida de sua família e seu povo para o Brasil, e toma o Natal
como uma metáfora, já que, faz-se sempre uma comparação entre a comemoração natalina estando no Rio Grande do Sul com a maneira que a família passava o Natal na Ilha dos Açores. Enquanto em Portugal a data era
envolta em grandes comemorações, apesar das dificuldades, no Rio Grande
do Sul a data passa praticamente despercebida por todos. Apesar dessas
particularidades, e das dificuldades enfrentadas, o personagem-narrador
tenta esquecer tais aspectos negativos, e busca encontrar motivos para comemorar o Natal na nova terra.
Em outros trechos, também é possível perceber a oscilação do personagem-narrador entre a saudade que sente de sua terra natal e as dificuldades e os desafios encontrados ao ocuparem a nova terra. Isso nos mostra como a narrativa construída por Luiz Antonio de Assis Brasil aborda
tanto os conflitos de ordem política e social vividos por esses imigrantes
ao desembarcarem em terras brasileiras, mas retrata também os conflitos
inerentes ao próprio sujeito, que se vê deslocado e em dissonância com o
espaço em que habita.
No trecho a seguir, por exemplo, o personagem nos fornece um
panorama bastante significativo dos desafios pelos quais esses imigrantes passaram para ocupar as terras sul-rio-grandenses, seja na dificuldade
da longa viagem marítima, na escassez alimentícia, ou nas promessas não
cumpridas, feitas pelos governantes aos imigrantes que iriam viajar para
outros territórios, uma vez que, com o intuito de convencê-los a aderir ao
plano colonizador, era prática corriqueira a promessa, feita pelos governos vigentes, de auxílio aos imigrantes em sua adaptação na nova terra,
seja por meio do fornecimento de ferramentas de trabalho variadas, de
animais, ou mesmo uma quantidade significativa de extensão territorial.
Essas promessas, no entanto, não se cumpriam, o que acabava deixando os
imigrantes à própria sorte ao chegarem a seu destino. Vejamos como isso é
representado no conto assisiano:
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Vou tentar esquecer do longo mar tenebroso que atravessamos, e toda a fome que temos passado, e a falta dos animais
que nos prometeram, dos arados que disseram que iam nos
dar, das injustiças, da falta dos vizinhos. Aqui somos ricos,
Joana. Toda essa terra é nossa. Na Ilha a gente seria fidalgo,
daqueles com solar e vinhedos, e que passavam arrogantes
por nós, e que a gente tinha que dobrar o joelho e tirar o
chapéu. Aqui somos ricos, mas toda essa terra não pode dar
um Natal que seja. Posso ir para o meio do campo e abrir os
pulmões, gritando sou rico, sou rico!, mas e a alma? e o Natal?
(ASSIS BRASIL, 1994, p. 42).

Percebe-se que, através de uma escrita ligada à terra, à emigração,
ao mar, ao apelo religioso, ao modo de vida açoriano − especialmente ao
vivido na Ilha, em Portugal −, tem-se, de acordo com os estudos de Cabral
(2010), uma importante ferramenta de expressão das injustiças e mazelas
enfrentadas pelos imigrantes açorianos ao partirem de sua terra natal em
busca de melhores condições de vida, um drama vivido por milhões de portugueses que, um dia, partiram em busca da felicidade em terras distantes,
e que encontraram apenas a miséria, a exploração e o racismo oriundos da
sociedade em que passaram a integrar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pôde perceber, tanto nos ensaios críticos de Luiz Antonio
de Assis Brasil quanto em suas criações literárias, a importância dada à
questão açoriana é evidente, e faz desses escritos um diferencial no que se
refere a essa abordagem temática. Em seus textos ficcionais, de um modo
especial, há sempre o retrato das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes
açorianos nesse novo território, em contraste direto com a realidade vivenciada por esses indivíduos da Ilha dos Açores, em Portugal.
Nesse sentido, se pensarmos esses textos ficcionais em sua relação
com a abordagem teórica de Assis Brasil em seus ensaios, veremos que, tanto no romance Um quarto de légua em quadro quanto no conto O primeiro Natal
no Continente de São Pedro ou 1752, o autor privilegia e destaca a representação do que denomina como consciência insular - em detrimento da noção de
açorianidade, ou seja, o orgulho da condição de ilhéu -, uma vez que, como
vimos, essa consciência insular caracteriza-se pela expressão da distância,
da nostalgia, da contemplação melancólica da terra natal. Nesse sentido,
de acordo com Mello (2014, p. 104-105), tanto o romance Um quarto de légua
em quadro, quanto o conto assisiano, apontam para a formação identitária
do Rio Grande do Sul, “narrando a colonização portuguesa em meados do
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século XVIII, em uma postura que se afasta da crítica aos colonizadores,
uma vez que retrata o sofrimento pessoal e coletivo na perda da identidade
e na transculturação que esse povo sofreu ao buscar a utopia de uma vida
melhor no Brasil”.
Essas angústias e dualidades são amplamente representadas na
narrativa construída por Assis Brasil, como se o próprio autor as tivesse
vivido ou experienciado de alguma forma. O fato é que o escritor Luiz Antonio de Assis Brasil consegue representar como poucos os mais variados
conflitos políticos, sociais e culturais ligados ao povo açoriano e à imigração destes para fora do território português. Isso se deve, em grande parte,
à sua descendência açoriana, mas também parece ser originada de uma importante sensibilidade assisiana para com os conflitos e dilemas humanos.
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UM ECO PARA A HISTÓRIA
Alexandre Veiga1

Entre 1871 e 1872, quinzenalmente, circulou pelo Brasil e por Portugal uma publicação com características singulares. Impresso na Inglaterra,
divulgava informações relativas às atividades comerciais e da sociedade em
geral. A principal característica desse jornal eram suas ilustrações, feitas
em bico de pena, com incrível qualidade artística. O nível de detalhamento, aliás, foi um dos argumentos usados pelos editores para imprimi-lo nas
gráficas londrinas, pois entendiam que no país não havia competência técnica para isso.
A linha editorial do Echo Americano visava a defesa do regime monárquico, considerando que
enquanto as republicas hispano-americanas, em mais de
meio século de sua independência, copiam as feições políticas da sua antiga metrópole, e imitam as suas incessantes perturbações e a instabilidade proverbial dos seus governos, o povo brasileiro cerrou há muito o templo de Jano
às contendas e discórdias civis, e acceitando a monarchia
constitucional, firma em mais sólidos cementos as suas liberdades, e as goza com maior desassombro e tranquilidade que nenhum dos seus vizinhos irrequietos
Echo Americano, Vol. II, nº 34, 30 de setembro de 1872, pág.
170

téria:

No último dia de seu ano de estreia, o jornal publica a seguinte ma-

1 Historiador, arquivista, Mestre em Comunicação e Informação e Doutor em História pela
UFGRS, é servidor público do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
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Essa premissa era acompanhada por uma divulgação efusiva do
progresso obtido pela nação brasileira, que a colocaria em patamar de
igualdade com os países da Europa. Praticamente todo o noticiário evocava
um crescimento expressivo do país, seja na economia, nas grandes construções, na sociedade como um todo. Fazia uma significativa divulgação
das chamadas “bellas artes”, destacando o que de mais impactante acontecia, nos demais países, relacionados a essa temática.
Teve uma circulação limitada, com a duração de apenas dois anos,
mas seu significado ainda hoje reverbera na medida em que apostou alto
num formato que atendia às necessidades de uma parte da população, pou244

RIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 241-246, julho de 2022.

Um eco para a história

co afeita à leitura: sua concepção gráfica,
com intenso uso de imagens. Essa estratégia indica que o processo de elaboração do
jornal era pensado para atender vários públicos, pois além de ilustrações impactantes, tinha algumas notícias e apelos publicitários apresentados em inglês e francês.
Nessa edição de nossa revista,
aproveitamos para trazer ao público algumas páginas desse jornal, destacando principalmente sua singularidade
imagética. As páginas que veremos digitalizadas foram obtidas do acervo
do nosso Presidente, Miguel do Espírito Santo, que gentilmente cedeu os
exemplares do Echo Americano de sua coleção particular, para que se fizesse esse registro documental. Esse conjunto é formado por 123 páginas
que se distribuem em 9 edições do jornal, no período de 31 de agosto a 31 de
dezembro de 1872.

A expressividade das ilustrações do jornal permite compreender o
impacto que ele deve ter causado em uma sociedade até então pouco afeita
a tais conteúdos. A premissa do jornal era desenvolver nos leitores os sentimentos de júbilo pelo progresso que a modernidade brasileira, dirigida por
um imperador ilustrado, estava obtendo. Apresentava- se, portanto, como
uma espécie de porta-voz do regime que transformava o Brasil em um país
civilizado.
Nesse sentido, tornou-se um símbolo do modelo de imprensa que
mais tarde iria se constituir em nosso país, tendo os jornais, no Brasil, deRIHGRGS, Porto Alegre, n. 162, p. 241-246, julho de 2022.
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senvolvido um papel de “motores morais” da civilização, pretendendo dar
lições à sociedade, demonstrando o caminho a ser seguido. De modo geral,
o propósito jornalístico, em nosso país, teve como princípio indicar ou revelar aos brasileiros as alternativas corretas a serem escolhidas, restando
sempre como opção mais adequada guiar-se em razão do que era apresentado pelos jornais.
O Echo Americano foi, portanto, uma publicação que antecipou as
práticas da imprensa que iriam perdurar no Brasil até a grande reforma
dos jornais, ocorrida nos anos 1950, quando se instituiu a mudança de atitude dos grupos jornalísticos. Foi, ainda, um periódico diferenciado, indicando uma potencialidade latente na sociedade brasileira, em um período em que o mundo acelerava sua transformação. É, em função disso, um
jornal que precisa ser mais conhecido, não apenas pelos especialistas, mas
pelo público em geral. E é essa a razão principal de o colocarmos ao alcance
dos nossos leitores.
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