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É de 1834 a edição do primeiro livro de autor de obra estritamente literária publicado no Rio

Grande do Sul. Trata-se das Poesias oferecidas às senhoras rio-grandenses, de Delfina Benigna da

Cunha, escritora de São José do Norte que, estreando em Porto Alegre, transferirá, durante a Grande

Revolução, residência para o Rio de Janeiro, afim de garantir sua sobrevivência1. Sete anos antes iniciara-se

a imprensa sul-rio-grandense, com a publicação do Diário de Porto Alegre, como reflexo da abolição da

censura política que pesava sobre as publicações brasileiras, suspensa pelo decreto de 28 de agosto

daquele mesmo ano, fazendo com que, em todo o Brasil, diferentes jornais fossem lançados.

O surto de desenvolvimento educacional e cultural ganhava, pois, maior alento nas

primeiras décadas do século XIX, ainda que viesse a sofrer prejuízos pelo deflagrar da Revolução

Farroupilha, entre 1835 e 1845. No entanto, é de se registrar que, mesmo diante desses acontecimentos,

não se chegaria a interromper totalmente nem o processo educacional nem o da imprensa. Pelo contrário,

o Governo Revolucionário teve, entre suas principais preocupações, como o evidenciam os documentos

históricos disponíveis, a melhoria da escolaridade. Do mesmo modo, os jornais multiplicaram-se, antes e

durante a revolução, pois se tornaram meio para a pregação ideológica favorável ou contrária à mesma. A

maioria dos historiadores da imprensa sul-rio-grandense reconhece que a primeira grande fase de

desenvolvimento da imprensa do Rio Grande do Sul ocorre justamente neste período, tanto pela

veiculação de jornais oficiais da Revolução, quanto por aqueles que defendiam as idéias mais afinadas ou

contrárias a ela2.

O certo que, terminada a revolução, a Província dá um enorme salto desenvolvimentista,

iniciando um acelerado processo de urbanização e institucionalização. Funda-se a Escola Militar, em 1853,

o Instituto Histórico e Geográfico, em 1860; em 1858, abrem-se as portas do Theatro São Pedro, primeira

instituição a merecer realmente tal denominação; em 1855, funda-se a Sociedade Musical Porto-alegrense,

idealizada pelo maestro mineiro José Joaquim Medanha, e a partir de 1856 circula a primeira revista

literária sul-rio-grandense, O Guaíba, de cuja redação fará parte, dentre outros, o brummer Carlos Jansen. O

acontecimento cultural mais significativo, contudo, é a abertura do Partenon Literário, em 1868,
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seguindo-se, um ano após, o lançamento de sua revista literária, que viria a revelar os primeiros ensaístas e

ficcionistas do Rio Grande do Sul, como Apolinário Porto Alegre, José Antonio do Valle Caldre e Fião,

Luiz Alves Leite de Oliveira Belo e muitos outros.

Levantamentos originais de Guilhermino César3 foram plenamente confirmados, com o

passar do tempo, tendo-se localizado e reeditado obras pioneiras, inclusive aquelas até então

desaparecidas, como A divina pastora e O corsário, ambas de Caldre e Fião, a quem ele denomina

como o primeiro romancista brasileiro.O século veria o surgimento dos clubes de leitura não apenas em

Porto Alegre, como em cidades do interior, buscando a popularização do livro e do jornal, de tal sorte

que, em 1877, inaugurar-se-ia, ainda que em sede provisória, a Biblioteca Pública de Porto Alegre,

seguindo os exemplos das cidades de Rio Grande e de Pelotas.

A pesquisa a que nos propusemos foi o levantamento, identificação e tipologia dos

romances-folhetim publicados em jornais de Porto Alegre, justamente durante este período, ou seja, a

segunda metade do século XIX. Esta perspectiva foi adotada após verificarmos que o Rio Grande do Sul,

como o Brasil, seguira fundamentalmente os mesmos passos de desenvolvimento de sua imprensa e de

seu mercado livreiro - conseqüentemente, de evolução do público leitor e da difusão da impressão - que os

países europeus ou os Estados Unidos, com alguma defasagem no tempo, mas nem tão grande como se

poderia supor - criando, contudo, modelos próprios de textos - a partir daqueles veiculados mediante

tradução nos jornais, de modo a atender às necessidades e aos interesses de seus leitores.

Para tanto, levou-se em conta que o tipo de circulação impressa específica, nos modos hoje

conhecidos como de massificação, e com textos como os do romance-folhetim amplamente difundidos,

ocorre somente a partir de 1836, por iniciativa de Émile de Girardin, com o La Presse, jornal parisiense

por ele fundado sob novos moldes em relação aos até então adotados4; e que o mesmo passa a ocorrer no

Brasil a partir de 18385, concluindo-se que se deveria buscar aquele conhecimento prévio, verificando-

se, depois, como sua adaptação se dera em nosso território.

Os avanços sociais e tecnológicos ocorridos em meados do século XIX e os episódios

político-culturais deles decorrentes ocasionaram a aproximação eficiente, pela primeira vez, na história

ocidental, entre a literatura e a imprensa. A evolução propiciada pela invenção do tipo móvel de Guttenberg

permitia o lançamento do jornal diário, depois a publicidade e, simultâneamente, a venda do periódico por

assinatura. O aperfeiçoamento da prensa mecânica de Aplegath (1828), a que se segue a da "máquina

éclair" de Hoe (1855), leva à forte ampliação das tiragens dos jornais, que chegam, primeiro, aos quatro mil

exemplares diários e, logo depois, salta para os 25 mil. No final do século, já se experimentam tiragens
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que vão de trezentos mil a um milhão de exemplares/dia. Contudo, era preciso não só multiplicar as folhas

impressas quanto barateá-las para chegar à massa de leitores. Mais que isso, era fundamental criar e

manter essa enorme quantidade de leitores que vinha sendo gradualmente conquistada.

Desde o século XVIII, e a partir da Inglaterra, verificara-se que a ocupação literária não

apenas poderia permitir a sobrevivência material quanto a ascensão social. Assim é que a ocupação de

"jornalista" misturava-se freqüentemente com a de "libelista", expandindo-se até o livro que iniciara seu

processo de barateamento e, por conseqüência, de popularização. O processo atinge a França pós-

revolucionária, em especial depois da queda de Napoleão Bonaparte, de sorte que, em 1836, o banqueiro

e editor Émile de Girardin idealiza a publicação seqüenciada de textos literários que propiciassem uma atração

especial ao potencial leitor de jornal para levá-lo a fazer uma assinatura do periódico. Com o sócio

Armand Dutacq, que depois dele se separaria e viria a concretizar a idéia ainda antes de Girardin, fazem-

se os preparativos para este novo tipo de jornal, que pressupunha uma revolução realizada poucos anos

antes na França: a universalização da educação, de modo a ampliar a massa dos alfabetizados e, portanto,

dos leitores potenciais.

Dutacq funda o Le Siècle, que começa a circular a 5 de agosto de 1836, estampando a

passagem inicial de O lazarillo de Tormes, clássica narrativa picaresca espanhola, de autor anônimo do

século XVI e que, portanto, não pagava direitos autorais. Quanto a Girardin, ele publica, a partir de

outubro, em seu La Presse, uma novela inédita de Honoré de Balzac, A Solteirona, que o escritor vende

ao banqueiro-editor. Le Siècle antecipa-se, uma vez mais, a partir de maio de 1838, quando começa a

publicar Capitaine Paul, de Alexandre Dumas (pai), enquanto um novo periódico, o Journal des Débats,

dá o salto qualitativo em relação àquela iniciativa, iniciando a divulgação, a partir de 1837, de Memórias do

diabo, de Frédéric Soulié. O processo se completa quando, entre 19 de junho de 1842 e 15 de outubro de

1843, Eugène Sue alcança um sucesso inesperado com Os Mistérios de Paris, editado no Journal des

Débats. Estava confirmado o novo gênero de literatura e a nova forma de difusão: o romance-folhetim.

Diferentes estudiosos, e no Brasil Marlyse Meyer, dentre eles,6 já demonstraram, em

diferentes ocasiões, que o conceito de folhetim tem variadas acepções: quanto ao aspecto formal, é um lugar

físico específico do jornal, a parte mais inferior da folha, comumente na primeira das quatro páginas da

edição standard de então, o chamado rodapé; quanto ao conteúdo, eminentemente literário, albergava

comentários - diríamos hoje resenhas - de lançamentos literários, espetáculos teatrais ou operísticos, além de

servir para comentários políticos ou até mesmo de costumes, constituindo, com o passar dos tempos, um
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gênero específico que, atualmente, no Brasil, denominamos de crônica7; a partir de 1836, sem perder esta

variante, passa a assumir cada vez mais a publicação seqüenciada de relatos ficcionais que, por sua

extensão, combinada com a estrutura adotada, passa a  denominar-se romance-folhetim, "forma

específica de narrar, articulada a uma forma específica de publicar, num veículo específico, o jornal": a

forma específica de narrar inclui uma série de estratégias de comunicabilidade8, como o suspense

contínuo, os enredos multiplicados que se imbricam gradualmente, os sinais de reconhecimento entre as

personagens, os segredos revelados em desenlaces marcados pelo deus ex machina, a infinidade de

personagens que cruzam pelo enredo com ações muitas vezes apenas esporádicas, etc. A forma específica

de publicar é que o texto deve ser montado de tal forma a esgotar um determinado episódio naquele espaço

materialmente disponível do jornal, de forma que a continuação, na edição seguinte, sirva como chamariz ao

leitor, levando-o a ler aquela próxima edição, e assim por diante. Por fim, o veículo específico, o jornal,

antecipa-se ao livro, ainda relativamente caro nestas primeiras décadas do século XIX, podendo-se

transformar, contudo, em um volume: para tanto, bastaria ao leitor colecionar as partes publicadas, de

modo a depois trocá-las, no próprio editor do jornal, por um volume encadernado e enriquecido com

brochuras que, então, contavam com a colaboração de alguns dos mais reconhecidos e afamados

gravuristas da época, como, dentre outros, Daumier.

O romance-folhetim vai  substituindo gradualmente a chamada littérature de colportage

ou literatura para se levar em viagem, na análise de José Dupuy, ou aos volumes da série azul dos

gabinetes de leitura. A partir de 1865, o romance-folhetim será apenas o romance popular, nova

denominação a que se obrigam os editores, em face da repressão provocada a partir do Golpe de Napoleão

Bonaparte, em 1851.

Pode-se constituir um quadro genérico da publicação dos romances-folhetim europeus,

segundo suas características e conteúdos, da seguinte maneira:

a) 1836 a 1850 - corresponde ao período da influência da Revolução de Julho de 1848.

Denominado "folhetim romântico ou democrático", focaliza o cotidiano, em especial os segmentos

populares até então marginalizados, com que se identifica boa parte dos leitores; seu melhor exemplo é

Eugène Sue;

b) 1851 a 1871 - do ponto de vista histórico, a Revolução de 1848 é abafada pela II República

de Luís Bonaparte que, consagrado pelas urnas, trama o golpe. O folhetim é um meio difusor de idéias tão

poderoso que chega a ser debatido nas Câmaras. para controlá-lo, cria-se um imposto sobre a publicação

dos mesmos. Os textos então difundidos compreendem os grandes ciclos e trazem idéias progressistas,
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influenciadas pelo socialismo de Louis Blanc, dentre outros; é o período do surgimento de Rocambole,

estapafúrdia personagem criada por Ponson du Térrail, cujo sucesso perdura ainda hoje;

c) 1871 a 1914 -  a derrota de Napoleão III na Itália, em 1858, e os sucessivos desastres

bélicos franceses, além de crises internas, levam às barricadas da Coluna de Paris. Em 1875 estabelece-se

a III República, a mais democrática e avançada dentre as democracias européias. O folhetim, depois de

alguma dissolução, retorna sob novas formas de narrativa, o chamado romance de alcova, retomada de

velhos romances em continuações que incluem filhos e viúvas, ou mesmo chegam a fazer a paródia dos

textos originais. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias, como a do cinema, a partir de 1895,

transportam as narrativas clássicas para a tela, devolvendo-as depois aos jornais na forma de cine-

romances-folhetim ou alguns dos mais conhecidos heróis alcançam sua universalização através dos

quadrinhos, igualmente difundidos primeiro em jornais, e depois em revistas especializadas; o folhetim é

ainda adaptado ao teatro, sob a forma do melodrama, desdobrando-se em romances policiais, de ficção

científica, narrativas do far west norte-americano, e assim por diante. Nos Estados Unidos, surgem as

dime novel, revistas de dez centavos de custo que tanto trazem narrativas completas quanto cerca de

meia dúzia de diferentes obras, cada uma das quais divulgada parcialmente, em partes sucessivas, que

jamais coincidem em seu início ou finalização, de modo a manter constantemente preso o leitor da

publicação.

No Brasil, a tendência se implantara quase que de imediato à França. O Jornal do Comércio,

do Rio de Janeiro, já a partir do final de 1838, mesmo ano em que se editara na França, começa a publicar

Capitão Paulo em tradução. Todos os grandes romancistas do período Romântico brasileiro formam-se

sob a leitura do folhetim e, ao mesmo tempo, começam a editar sob esta mesma forma. Assim ocorre

com Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, dentre os românticos, atingindo até Machado de Assis

e Aluísio de Azevedo, entre os realistas e naturalistas. Só depois de publicados no folhetim do jornal é que

os escritores chegam à brochura.

No Rio Grande do Sul, verifica-se que, a partir da década de 50, tanto os jornais que se

multiplicam, quanto as revistas literárias que surgem, vão adotar a mesma forma de divulgação, ainda que

não necessariamente publicando romances, isto é, narrativas de longo curso. No caso da Revista do

Partenon Literário, por exemplo, são contos, no máximo novelas, muitas vezes até mesmo textos de teatro,

que se divulgam nas diferentes partidas da revista. O mesmo ocorre com a Revista Literária, na década

dos setenta. Quanto aos jornais, a pesquisa realizada nas coleções disponíveis no Museu de Comunicação

Social José Hipólito da Costa, em Porto Alegre, mostram que, a partir de 1851, quando se edita o Correio

do Sul, o romance-folhetim é uma constante, primeiro em traduções dos romancistas franceses, mas depois
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com textos de autores brasileiros - nem sempre romances, muitas vezes até ensaios históricos - inclusive

de autores sul-rio-grandenses. Assim ocorre com A Reforma, de 1869, o Jornal do Comércio, de 1864, o

Mercantil, depois de 1873, a Gazeta de Porto Alegre, de 1879, até o Correio do Povo, de 1895, que abre

uma nova fase na história da imprensa do Rio Grande do Sul.

O que também verifiquei, nas minhas pesquisas é que, embora se possa afirmar que a

narrativa do romance-folhetim permite uma leitura ideológica do gênero, os jornais do Rio Grande do Sul,

à semelhança de jornais de outros estados brasileiros, ainda que apresentem forte diferenciação ideológica,

pois sempre foram jornais essencialmente partidários, não se preocupavam com tais questões na escolha do

folhetim. Interessava a cooptação do leitor e, muitas vezes, por isso mesmo, encontramos não apenas

autores conservadores publicados em jornais liberais, quanto os mesmos folhetins divulgados em um

determinado jornal liberal, são republicados tempos depois, em um outro, com orientação ideológica

absolutamente diversa, como a republicana.

O levantamento detalhado a que procedi levou-me a identificar meia dúzia de textos ao

longo da década de 50, crescendo para mais de quarenta os que surgem nos anos 70, ultrapassando a

centena na década de 80, e retornando à marca dos setenta na década final do século. Ou seja, alcancei a

cifra de 227 textos, publicados em cinqüenta anos, atingindo um número inimaginável de leitores. A

predominância é do texto traduzido, com ênfase em Henrique Perez Escrich, Xavier de Montépin, Émile de

Richebourg, Octave Feuillet, Jules Mary, Georges Ohnet, dentre os franceses, encontrando-se também

Charles Dickens, Elie Berthet, Mme. Henry Wood e Ivan Turgueniev, dentre outros escritores

estrangeiros. Em língua portuguesa, multiplicam-se os textos de Manuel Pinheiro Chagas e Eça de

Queirós, cabendo, dentre os brasileiros, a primazia a José de Alencar, seguido de Júlio Ribeiro.

Quanto aos escritores do Rio Grande do Sul, vamos encontrar Ana Aurora do Amaral

Lisboa, Oliveira Belo e Zeferino Brasil, Antono Álvares Pereira Coruja e outros. O curioso é que existem

muitos textos assinados sob pseudônimo ou apenas sob as iniciais do autor, como é o caso de J.M.P.C.,

que publica em 1881, na Revista Literária, uma novela entre romântica e naturalista, intitulada Honório e

Georgina, ou a série de três textos editados no Jornal do Comércio, a seis mãos, isto é, três autores, assinados

como Lauro Rosa, Sanzio e Lúcio Mendes, a partir de 1895, textos estes que constituem um capítulo à

parte em nossa pesquisa, eis que o último deles, já no Correio do Povo, foi o único dos três publicado

posteriormente em livro, e cuja reedição, justamente um século depois, recém se concretizou em Porto

Alegre. Trata-se de Estricnina, Mário Totta, Paulino Azurenha e Souza Lobo, que então já assumem seus

nomes próprios, mas que fazem parte da mesma equipe que, anteriormente, publicara A casa de tio

Pedro e A tasca, que conseguimos localizar e cujos autores identificamos parcialmente.



Em nosso trabalho de pesquisa, escolhemos três textos publicados em diferentes décadas,

sob determinados padrões:

- cada texto ocorre em uma década diversa, cobrindo os anos 70, 80 e 90 do século

passado;

- cada texto é produto de um autor sob condições diversas de produção: A filha da cigana, de

Carlos Jansen, é escrito por autor estrangeiro, com tema europeu; Paulo Lopes, de João Carlos Moré, é

obra de escritor estrangeiro com tema local; A casa de tio Pedro é produzido por escritores locais, com

tema local;

- os dois primeiros textos vinculam-se à estética romântica, ainda que sob diferentes

prismas do romantismo; A filha da cigana é um romance gótico, característico, pois, do romantismo

pioneiro; Paulo Lopes é um romance de características históricas, pertencendo, pois, ao período de

maturidade do romantismo; A casa do tio Pedro é uma novela que já apresenta traços naturalistas,

fazendo mesmo a crítica da estética romântica;

- cada texto enfoca realidades diversas, da distante Europa, palco de origem dos

colonizadores do Rio Grande do Sul, à discussão em torno da Grande Revolução da década de 30, em relação

com a campanha republicana dos anos 80; por fim, a novela porto-alegrense aborda as profundas

transformações modernizadoras por que passa a capital, ao final do século, higienizando-a e preparando-a

para ser a "porta de entrada do Rio Grande", segundo expressão da época.

Tem razão, assim, José Ramos Tinhorão9, quando afirma que o romance-folhetim, desde

1839, antecedeu o que se considera o primeiro romance brasileiro, tomando-se O filho do pescador, de

Teixeira e Souza, de 1843, como parâmetro. Ele mostra que, se alcançarmos algum dia um levantamento

completo de tudo o que se publicou, na forma de folhetim, em nosso país, precisaremos reformular a

idéia de público leitor, da veiculação da forma romanesca e, conseqüentemente, do modelo literário vigente.

Permanece a mesma perspectiva também se adotarmos a idéia, com Guilhermino César, de ter sido Caldre

e Fião o precursor do romance brasileiro. Na verdade, em qualquer um dos casos, o que se lia no século

XIX em nosso país, lia-se muito mais através dos jornais do que dos livros em brochura. Neste sentido,

portanto, uma história da imprensa brasileira ganha uma conotação absolutamente diversa da que se lhe

emprestou até o momento.

Muito existe, portanto, para ser estudado neste campo. Por exemplo, as maneiras pelas

quais se antecipavam a publicação de tais romances. Tomo um exemplo ao acaso: o anúncio de Juca, o

letrado, de Zeferino Brasil, começa com seis dias de antecedência. O Jornal do Comércio do dia 15 de

outubro de 1896 estampa, em ambas as páginas da publicação, um pequeno quadro de uma coluna,



trazendo apenas um grande J. No dia seguinte, novo quadro apresenta-se com JU e assim

sucessivamente, no dia 17 JUC, no dia 18 JUCA e no dia 20 JUCA,O para completar-se o anúncio no

dia 21, com a estampa de Juca, o letrado, cuja publicação se inicia no dia 22, prosseguindo até 13 de

janeiro de 1897.

Outro caso curioso: o jornal liberal A Reforma inicia, em 1874, a publicação de uma série

de folhetins na forma de cartas que são trocadas entre dois amigos, valendo-se de "linguagem campônia",

isto é, um jargão entre o português urbano do Rio Grande e o interior da região campeira. Xicoloman, um

dos dois missivistas, é um gaúcho à antiga que vem morar em Porto Alegre. Aqui, ele observa os usos e

costumes, em especial a política positivista, em meio a crises como a provocada pela chamada revolta

dos mucker, que relata e comenta a seu compadre Maneco, que permaneceu na campanha. A série dura

alguns meses, deixando de circular, muito provavelmente por pressão política, já que o A Reforma liberal

deve ter sofrido o assédio dos republicanos. Retorna, contudo, logo depois, com duas novas

personagens, no ano seguinte: agora é Terêncio Canhada quem se encontra na cidade, e Torunguenga, a

quem ele escreve. A crítica político-partidária continua mas a série terá também pequena duração. O caso, no

entanto, merece atenção e desafio para um trabalho interdisciplinar, pois a identificação das figuras

mencionadas sob apelidos exige, evidentemente, a participação de um historiador, ao menos. Mas vale

também o estudo do dialeto e a linguagem falada, documentada pelo texto.

Muitas outras questões aqui se colocam. Sabemos que o jornal Stafetta Riograndense, de

Caxias do Sul, hoje Correio Rio-grandense, publicou, entre 1924 e 1926, na forma de folhetim, um

romance chamado Nanetto Pipetta, que alcançou na época tão grande sucesso que gerou uma série de

outros relatos que lhe seguiram a fórmula. Aquele texto, e todos os demais, foram recuperados na década

de 80 atual, pela Universidade de Caxias do Sul, e continuam sendo lidos com grande repercussão e até

mesmo adaptados ao teatro e ao cinema. Para que se tenha uma idéia de sua permanência, o mesmo jornal

Correio Riograndense, que está a completar noventa anos de existência no corrente ano, começou a editar,

no último dia 17 de fevereiro, uma "continuação" do relato, na verdade, a segunda, já que, anteriormente,

produziu-se uma outra a respeito de um pretenso irmão do anti-herói, numa tentativa de contrapartida do

modelo fixado pelo texto pioneiro. Aqui, cotudo, retoma-se a mesma personagem original de Naneto

Pipetta, num texto de Pedro Parenti, igualmente publicado em folhetins, com as mesmas intenções dos

folhetins anteriores, conforme se explicita: "O novo ano editorial que se inicia vai ereafirmar os

compromissos do Correio Riograndense com seu projeto de manter e conquistar novos leitores.A partir

da próxima edição, por exemplo, os leitores irão se surpreender com o retorno do personagem Nanetto
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Pipetta, cuja história original(...)"10. Tenho informações de que os jornais em gótico de Santa Cruz do Sul,

colonizada por alemães e centro produtor de fumo, traziam textos em folhetim, no século passado. Todos

conhecemos o caso da literatura de João Simões Lopes Neto, inteiramente divulgada em folhetins, nos

jornais pelotenses do início do século, depois localizados por Carlos Reverbel, constituindo não apenas os

textos conhecidos das Lendas do sul e dos Contos gauchescos quanto os Casos de Romualdo.

Tenho certeza de que são abundantes, nos jornais do interior, em cidades como Bagé, Rio

Grande, São Gabriel, Passo Fundo, Santa Maria, Livramento, cuja imprensa teve ampla circulação, os

textos em folhetim. Há que se formar, portanto, equipes que atuem em conjunto, entre diferentes

universidades, reunindo professores e estudantes, no sentido de pesquisar, localizar, reproduzir e

divulgar tais textos, o que também mudará a perspectiva da circulação e da recepção da literatura no estado do

Rio Grande do Sul, como de resto, um projeto semelhante, em cada estado do Brasil, como propõe José

Ramos Tinhorão, deverá alcançar resultado semelhante. Por outro lado, isso significará uma revisão em

torno da importância dos jornais que se publicavam então, bem como dos modelos pelos quais se

guiavam tais publicações, mesclando, fundamentalmente, a informação e a catequização partidária, com o

informe comercial e industrial geral, através de pequenos anúncios, com espaço generoso para o campo de

lazer, o que ratifica em boa parte a perspectiva funcionalista de Charles Wright quanto à comunicação.

Se valem os diferentes depoimentos que possuímos, como os de José de Alencar11 ou de

Taunay, a respeito da maneira pela qual se liam os textos publicados em jornal, reunindo-se várias

pessoas ao redor de um leitor, que desdobrava a leitura em voz alta, teremos que revisar toda a história

da literatura no Brasil e, especialmente, a recepção da literatura em nosso país e sua relação com a imprensa.

Em primeiro lugar, verificaremos que o percentual de leitores era bem superior ao que em geral se

reconhece, partindo-se apenas das tiragens das brochuras, graças aos leitores de jornais. Mais que isso,

dever-se-á revisar todo o imaginário produzido entre estes leitores, os modelos de narrativa e os valores

que aqui circulavam, graças a este modo de difusão do texto. Este é um longo trabalho que tem encontrado

pioneiros como Marlyse Meyer e, mais recentemente, Marisa Lajolo e Regina Zilberman ou José Ramos

Tinhorão, trabalho que pretendo empreender, no que toca ao Rio Grande, e que vejo estar ocorrendo

também em outros estados, como em Santa Catarina, onde os textos pioneiros estão sendo reeditados.

Paralelamente a esta tarefa, realiza-se outra, mais diretamente vinculada ao campo da

comunicação social: o estudo da imprensa em nosso país e em nossas províncias, pois que o levantamento

                                           
10Observe-se que o texto se produz em dialeto vêneto, com ilustrações de Iotti, hoje um dos cartunistas mais conhecidos no Rio Grande do Sul, em
espaço nobre do jornal, ao lado da página que, há mais de uma década, estampa a coluna "Vita, storia e fròtole", mantida por Rovílio Costa e
Arlindo Battistel, destinada a reproduzir textos tradicionais ou contemporâneos, de seus leitores, também

produzidos em dialeto.
11 Ver, a propósito, ALENCAR, José de – Como e porque sou romancista, Rio de Janeiro, Academia Brasi-
              leira de Letras. 1987.



dos jornais permite-nos, igualmente, estudar a publicidade aí veiculada, as tiragens, as formas,

características e dimensões das folhas, os seus responsáveis, os colaboradores, os valores veiculados, suas

vinculações ideológicas, etc. Na verdade, a história da imprensa, ao menos no Rio Grande do Sul, ainda está

parcialmente por se fazer, projeto que exige, no mínimo, uma década de dedicação para alcançar resultados

mínimos.
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