
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

CIVILIZAÇÃO, MODERNIDADE E EDUCAÇÃO NAS PÁGINAS DO JORNAL A 

RAZÃO (1898-1923)

 

 

 

 

 

 

 

ANA MÁRCIA BARBOSA DE SANTANA COSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2017 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

CIVILIZAÇÃO, MODERNIDADE E EDUCAÇÃO NAS PÁGINAS DO JORNAL A 

RAZÃO (1898-1923)

 

 

 

 

 

ANA MÁRCIA BARBOSA DE SANTANA COSTA

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe, como requisito parcial para a obtenção 

do título de Doutor em Educação.

 

Orientador: Prof.ª Dr. ª Eva Maria Siqueira Alves

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE)
2017



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

S237c 

 
Santana, Ana Márcia Barbosa dos Santos 
    Civilização, modernidade e educação nas páginas do Jornal A 

Razão (1898-1923) / Ana Márcia Barbosa dos Santos Santana ; 
orientadora Eva Maria Siqueira Alves. – São Cristóvão, 2017.  

177 f. : il. 
 
 

     Tese (doutorado em Educação) – Universidade Federal de 
Sergipe, 2017. 
 
 

1. Educação – História - Sergipe. 2. Imprensa - Educação. 3. 
Leitura - História. 4. Jornais – Estância (SE). 5. Civilização. I. 
Alves, Eva Maria Siqueira, orient. II. Título. 

 
CDU 37.035:070.11(813.7)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus ancestrais, pela força, a qual me conduziu até aqui.

Aos meus pais, por todo amor e dedicação.

À Ana Vitória, por iluminar meus dias.



AGRADECIMENTOS

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos.  

(Tecendo a Manhã, João Cabral de Melo Neto, 1966). 

 

 

Apresentar os resultados de uma pesquisa acadêmica constitui uma tarefa delicada, 

pois vai além da exposição de um título, de um objeto, de dados, enfim, dos elementos 

inseridos nas normas científicas vigentes. Penso que, para além, das regras inerentes ao 

campo científico, há um desvelamento do ser, do indivíduo, que, embora plenamente 

envolvido na atividade intelectual, não deixa de ser humano, envolvido em suas opções, 

afetos e angústias. 

Desenvolver uma pesquisa histórica, no Brasil, em um contexto que envolve descaso 

em relação à educação, à memória e, consequentemente, aos acervos, é extremamente 

preciso achado perdido em meio a um emaranhado de papéis empoeirados. 

Contar, de forma respeitosa e legítima, a história dos personagens de outrora é uma 

tarefa de grande responsabilidade. Munidos da teoria científica vamos a campo em busca de 

respostas que nem sempre surgem quando ou como imaginávamos. Nem sempre os autores 

que mais apreciamos se encaixam; ou nem sempre dão conta de lágrimas de saudade, mágoas 

familiares e decepções entre amigos. A generosidade que envolve a abertura de um arquivo 

familiar, com fotos, cartas e documentos pessoais e a delicadeza de um arquivista que se 

dispõe a auxiliar um pesquisador aflito dificilmente poderão ser traduzidas por meio de 

palavras ou conceitos, mas suas contribuições, porém, fazem parte da pesquisa e sem elas o 

trabalho não existiria. 

Assim, reverencio e agradeço aos que me auxiliaram nessa jornada, que não iniciou 

com o Doutorado, e sim lá numa época passada, precisamente na infância, com a menina 



tímida que se escondia nos livros e através deles tornou-se mais humana e mais forte. Desse 

modo, ciente de que ninguém consegue nada sozinho, eis que chega o momento de agradecer 

aos que de algum modo contribuíram para a conclusão desta jornada. 

A Deus, por renovar minhas forças nos momentos em que fraquejei diante das 

dificuldades e de alguma forma me fazer ciente de todo seu amor por mim. 

Aos meus pais, Pedro e Dalva, pelo amor incondicional e pelo apoio em todas as 

situações. É impossível exprimir toda minha gratidão a vocês por meio de palavras! 

À minha filha Ana Vitória, por reacender minha esperança diariamente com seu 

sorriso.

A meu marido Jairo, pela paciência e companheirismo durante os últimos quatro anos. 

A meus avós, Luiza, João Evangelista e Márcia (in memoriam), pelos exemplos de 

vida. 

A todos os meus familiares, por compreenderem minhas ausências. 

À Professora Eva Maria Siqueira Alves, pela orientação, pela compreensão, por ser 

crescimento acadêmico e profissional. 

Aos Professores da Graduação, do Mestrado e do Doutorado, pelo auxílio no processo 

de reflexão e construção do conhecimento. 

Aos Professores que compuseram minhas Bancas no Seminário de Pesquisa: Josefa 

Eliana e Fernando Sá, pelas excelentes contribuições. Em especial, ao Professor Fernando Sá, 

pela constante disponibilidade manifesta através das indicações de leituras e empréstimos de 

livros ao longo do Doutorado. 

Aos Professores que compuseram a Banca de Qualificação: Marizete Lucini, Jeová 

Santana e Fernando Sá, pela leitura atenta e pelas ricas contribuições para o meu trabalho. 

Aos Bibliotecários, funcionários e estagiários do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGS), Biblioteca Central de Sergipe e da Biblioteca Pública Epiphânio Dórea, em 

generosidade e pelos valiosos préstimos. 



Aos funcionários da secretária do Programa de Pós-

Edson, D. Geovana e Eanes, pelo atendimento cortês e prestativo durante o Mestrado e o 

Doutorado. 

Aos Colegas do Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares: História, Ensino, 

Aprendizagem (DEHEA), pela troca de experiências. 

À Simone Paixão, cuja confiança e amizade foi sendo construída ao longo dos últimos 

anos através do compartilhamento de angústias, frustrações, debates teóricos, confidências e 

trivialidades, porque ninguém é de ferro! Amiga, saiba que sem seus conselhos e sua 

solidariedade, esses últimos anos teriam sido bem mais áridos!

Ao amigo João Paulo Gama, pelas sugestões de leitura, pelo incentivo e sobretudo 

pelo exemplo de dedicação à pesquisa.

Ao amigo Luiz Prado, presença constante em minha vida, amigo-irmão, que nos 

momentos de fraqueza, durante as longas conversas ao telefone, fez-me lembrar de quem sou 

e de onde vim, dando-me apoio e broncas em momentos cruciais.

 A Alex Pruth, pela amizade que nem o tempo, nem a distância geográfica 

conseguiram arrefecer.

Aos amigos, que souberam compreender minha falta de tempo e minhas ausências: 

Ana Maura Basílio, Dora Oliveira, Maria de Lurdes Neta, Lenalda Soares.

A Aladim Mendonça, pelo auxílio constante na informática e no volante, nas viagens a 

Estância para as pesquisas e entrevistas.

À Dona Selma Barreto Noronha, neta de Augusto Gomes e ex-diretora do Memorial 

de Estância, por receber-me em sua casa e abrir seu acervo familiar e acadêmico de modo tão 

generoso! 

A José Félix dos Santos e a Claudemiro Xisto dos Santos, respectivamente, Diretor e 

Maestro, da Lira Carlos Gomes, pelas valiosas informações que me foram dadas durante a 

pesquisa e as por meio de entrevistas.

Ao Professor Fernando Soutelo, por me receber de modo tão cordial e pelo envio de 

informações sobre a cidade de Estância. 

À Professora Sônia Albuquerque, pelo carinho e estímulo constantes.

À Nayara Oliveira, colega de turma e companheira de muitas lutas durante o 

 enfrentarmos os embates 

administrativos e jurídicos.



A Thiago Menezes, pelo empenho na ação judicial contra a Rede Estadual pela 

concessão da licença para cursar o Doutorado.

À Vanessa Góes, pelo trabalho de diagramação do texto, sobretudo pela eficiência e 

agilidade.

À Jildaiane Ávila, à Rosinha Santos e à Suellen Oliveira, por cuidarem da minha filha 

com tanto carinho e cuidado nos momentos em que precisei me ausentar devido às pesquisas e 

à escrita da Tese.

Aos meus alunos da Rede Municipal de Aracaju, da Rede Estadual de Sergipe e dos 

Cursos de Letras e de Pedagogia em que atuei por me incentivarem, mesmo sem compreender 

direito a razão do meu cansaço e da minha correria, saibam que, embora os resultados da 

minha pesquisa não sejam diretamente relaciona

conhecimentos que adquiri por meio do Doutorado e meus esforços serão direcionados para 

melhorar minha atuação como docente. 

Por fim, presentifica-se em mim a crença de que só construímos algo positivo na vida 

através da criação de laços de afeto e de solidariedade. Humildemente, posso afirmar que me 

sinto plena, não pelos certificados e títulos conquistados, mas pelo aprendizado emocional 

vivenciado no decorrer dos últimos anos. 

A todos minha profunda gratidão!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz escuro mas eu canto

Porque a manhã vai chegar.

Vem ver comigo, companheiro, 

A cor do mundo mudar.

Já é madrugada,

Vem o sol, quero a alegria,

que é para esquecer o que eu sofria.

Quem sofre fica acordado

defendendo o coração.

Vamos juntos, multidão,

trabalhar pela alegria,

amanhã é um novo dia. 

(Thiago de Mello, 1965)



CIVILIZAÇÃO, MODERNIDADE E EDUCAÇÃO NAS PÁGINAS DO JORNAL A 
RAZÃO (1898-1923)

 

 

RESUMO

A presente tese tem como objeto de estudo o jornal A Razão, periódico criado em Estância, 
Sergipe, pelo médico João Vieira Leite e seu cunhado, o comerciante Augusto Ramos Gomes. 
O recorte temporal inicia-se em 1898, ano de fundação do periódico, e 1923, ano que 
corresponde ao início da mudança na estrutura editorial do jornal, impulsionada pelo 
falecimento de Augusto Gomes. Alinhada ao ideário de civilização, progresso e modernidade 
vigente durante a República Velha, a imprensa exerceu um papel de destaque na veiculação de 
ideias e na propagação do conhecimento. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa de 
doutoramento é analisar a estrutura do jornal, seus propósitos explícitos e, principalmente, as 
relações estabelecidas por e partir dele em variadas áreas tais como: filantropia, educação, 
artes, religião, política e comercial. A ampla participação do periódico na sociedade 
estanciana evidenciou a utilização de diferentes estratégias na disputa pelo acúmulo de mais 
capital social e distinção. Para a produção deste trabalho vinculado à História Cultural, optei 
pela utilização dos seguintes conceitos: campo, capital, habitus de Pierre Bourdieu e 
representação discutido por Roger Chartier, além de estabelecer um diálogo com o jornal A 
Razão foi, ao mesmo tempo, objeto e fonte. A partir da análise dos seus escritos outras fontes 
foram se fazendo necessárias como: livro de atas, memórias, fotografias e relatórios. A 
pesquisa foi realizada no arquivo da Biblioteca Pública Epiphânio Dórea, no Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe, na Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe, 
na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, além do arquivo da família Gomes. Através da 
análise da estrutura do jornal, diferentes temáticas serão analisadas, tais como: um breve 
histórico acerca da imprensa em Sergipe , a missão civilizatória atribuída à imprensa no 
período republicano, a relação entre imprensa e literatura, um breve perfil da cidade de 
Estância, os indícios de livros que circularam na cidade na época por meio dos anúncios 
veiculados no jornal, a educação por meio das páginas do periódico, o incentivo às artes, 
notadamente, a música, o cinema e o teatro, a condição feminina pelos escritos publicados e a 
atuação dos médicos Jessé Fontes e Josafá Brandão nos campos cultural e educacional tendo a 
imprensa como veículo. Assim, tendo em vista os dados levantados na pesquisa, defendo a 
tese de que inserido em uma missão civilizatória e progressista, o jornal A Razão atuou como 
veículo disseminador da leitura e da instrução na cidade de Estância, em Sergipe, no período 
de 1898 a 1923.

 

Palavras-chave: Civilização. Educação. História da Educação. História da Leitura. Imprensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIVILIZATION, MODERNITY AND EDUCATION IN THE PAGES OF THE 
JOURNAL A RAZÃO (1898-1923)

 

 

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to study the newspaper A Razão, a journal created in Estância, 
Sergipe, by physician João Vieira Leite and his brother-in-law, the merchant Augusto Ramos 
Gomes. The temporal cut begins in 1898, year of foundation of the periodical, and 1923, year 
that corresponds to the death of Augusto Gomes. Aligned with the ideology of civilization, 
progress and modernity that prevailed during the Old Republic, the press played a prominent 
role in promoting ideas, formation of ideas and propagating knowledge. In this sense, the 
general objective of this doctoral research is to analyze the structure of the newspaper, its 
explicit purposes and, mainly, the relations established by and from it in various areas such as: 
philanthropy, education, arts, religion, politics and commerce.  The extensive participation of 

the accumulation of more social capital and distinction. For the production of this work linked 
to Cultural History, I opted for the use of the following concepts: field, capital, habitus and 
representation, as well as establishing a dialogue with the newspaper A Razão was at the same 
time an object and source. From the analysis of his writings other sources became necessary 
as: book of minutes, memories, photographs and reports. The research was carried out in the 
archive of the Epiphânio Dórea Public Library, in the Historical and Geographic Institute of 
Sergipe, in the Central Library of the Federal University of Sergipe and in the Journal Library 
of the National Library. Through the analysis of the structure of the newspaper, different 
themes will be analyzed, such as: a brief history about the press in Sergipe, the civilizatory 
mission attributed to the press in the republican period, the relationship between the press and 
literature, a brief profile of the city of Estância, the evidence of books circulating in the city of 
Estancia at the time through advertisements in the newspaper, education through the pages of 
the periodical, encouragement to the arts, notably music, cinema and theater, the feminine 
condition of writings published and the work of doctors Jessé Fontes and Josafá Brandão in 
the cultural and educational fields with the press as a vehicle. Thus, considering the data 
collected in the research, I defend the thesis that, as part of a civilizing and progressive 
mission, the newspaper A Razão acted as a disseminating vehicle for reading and instruction 
in the city of Estância, in Sergipe, in the 1898 to 1923.

 

Keywords: Civilization. Education. History of Education. History of Reading. Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIVILISATION, MODERNITE ET DE L'ÉDUCATION DANS LES PAGES DU 
JOURNAL A RAZÃO (1898-1923)

 

 

RÉSUMÉ

Cette thèse a pour objet d'étude le journal A Razão, périodique créé à Estân
Sergipe, par le médecin João Vieira Leite et son beau-frère, le commerçant Augusto Ramos 
Gomes. Le découpage temporel commence en 1898, année de fondation du journal et en 

ivilisation, de progrès et 
de modernité en vigueur au cours de la República Velha, la presse a joué un rôle de premier 

-ci ainsi que dans la diffusion des 

structure du journal, ses buts explicites et surtout les relations établies par et à partir de celui-

ou 

daction de cette thèse, on a 
choisi de mettre en avant  les concepts suivants: le domaine, le capital, habitus et les 
représentations. Le journal A Razão était en même temps, l'objet et la source de la recherche 
et à partir de l'analyse de ses écrits, d'autres sources ont été rendues nécessaires comme: des 
livres de minutes, des souvenirs, des photos et des rapports.Cette recherche a été menée à 

Geográfico de Sergipe, d

presse au Brésil pour ensuite analyser la mission civilisatrice attribuée à la presse dans la 

ncia, nous metrons en 

 arts, particulièrement la musique, le 
cinéma et le théâtre, la contdition féminine par des écrits publiés et le rôle des médecins Jessé 
Fontes et Josafá Brandão dans les domaines culturel et éducatif avec la presse en tant que 
véhicule. Ainsi, en vue des données collectées dans la recherche présentée ici, on soutient 

A Razão a servi comme 

Sergipe, au cours de la période 1898 à 1923.
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1 INTRODUÇÃO1 

 
O papel da imprensa não é de um dia, mas de todos os dias. Sua atividade 
não deve nunca enfraquecer, sua consciencia não dobrar-se nunca, sua 
vigilância nunca adormecer. Ha descanso para todas as outras funções, não 
ha para a imprensa. A fadiga é permitida em outra parte, aqui, porém, ella 
nunca deve se manifestar. É preciso estar acordado emquanto os outros 
dormem, em meio da indiferença e da apathia, é mister conservar o calor das 
proprias convicções, a energia de sua alma, despresar a calumnia, arrostar 
desgostos, fazer face às hostilidades do poder, luctar contra o ódio de uns, 
contra o desleixo de outros e até contra as injustiças dos proprios amigos. A 
imprensa é a comissão permanente da justiça popular nos processos 
summarios da opinião (A Razão, 24 de janeiro de 1909, n. 24, p. 1).

 
 

1.1 ASPECTOS DE UMA TRAJETÓRIA

 

Os estudos relacionados à leitura e à literatura despertaram meu interesse desde que 

ingressei no curso de Letras Português na Universidade Federal de Sergipe, em 1996. Nas 

aulas de Teoria da Literatura, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, Crítica Literária e 

Estudos Clássicos, alguns professores contribuíram de forma inequívoca para despertar meu 

entusiasmo. Além disso, sempre tive uma aproximação com áreas afins, tais como, a História 

e a Sociologia, através das disciplinas optativas. As análises empreendidas em sala de aula, 

bem como na elaboração dos trabalhos acadêmicos, sobretudo quando se tratava de 

compreender a relação entre a sociedade, o autor e a obra, foram fundamentais na minha 

formação, causando-me inquietação e o prazer pela investigação.

Retornei aos estudos em 2008, quando ingressei no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, na l

-se no meu 

objeto de pesquisa do mestrado, sob a orientação da professora Doutora Eva Maria Siqueira 

Alves. 

Dentre as fontes pesquisadas durante esse período, as que mais me encantaram foram 

os jornais, nos quais pude localizar não só o que buscava ansiosamente, que eram as 

publicações relacionadas ao ensino de Retórica e Poética em Sergipe, mas também um rico 

panorama sobre a sociedade de Sergipe no século XIX, englobando costumes, aspectos

1 Neste trabalho optei por manter a grafia original dos textos retirados do jornal A Razão e das demais fontes a 
fim de conferir maior autenticidade aos mesmos. 
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políticos, expressões linguísticas, religiosidade, além de textos literários ou voltados 

os impressos e pude perceber a recorrência de publicações relacionadas à educação e à leitura 

em alguns jornais sergipanos. 

Após dois anos afastada do espaço acadêmico, decidi participar da seleção para o 

Doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe e passei a fazer novas leituras e 

pesquisas no intuito de encontrar um objeto que pudesse conciliar meu interesse pela 

Literatura e pela História, algo que me acompanhava desde o ensino fundamental e que não 

pretendia abandonar. Assim, busquei os periódicos que haviam me chamado atenção durante 

as pesquisas do mestrado e me deparei com uma infinidade de impressos das mais variadas 

conotações e formatos, mas os que me atraíram inicialmente foram três, devido às suas 

publicações literárias: O Democrata (1880-1884), O Espião (1882-1883) e A Razão (1898-

1947). 

No decorrer da leitura e fichamento dos três jornais, cheguei à conclusão de que havia 

uma nítida disparidade temporal, visto que os dois primeiros enquadravam-se na penúltima 

década do século XIX e com razoável duração em comparação aos demais periódicos que 

circularam no período (quatro anos de existência de O Democrata e dois anos de O Espião), 

mas reduzida em relação ao último jornal (quarenta e nove anos no total). Assim, a opção 

recaiu no impresso estanciano, também devido à sua configuração doutrinadora e instrutiva, 

elementos característicos da imprensa no período republicano. 

 

1.2 A SEDUÇÃO DE CLIO

 

Em meio às memórias que repousam em arquivos empoeirados encontram-se vestígios 

dos tempos de outrora: imagens, cartas, poemas, romances e jornais.   Reconstituir por meio 

de fragmentos uma parcela dessas histórias e tecer narrativas acerca delas constitui um dos 

desafios do pesquisador. Aproximar-se do passado requer respeito e sensibilidade, pois, além 

de se tratar de uma atividade embasada cientificamente, esta envolve as vivências e trajetórias 

dos outros.

Assim, partindo do entendimento de que presenças, ausências, momentos e lugares 

devem ser reconstruídos quando se pretende conhecer uma realidade social, é, preciso, pois, 
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 16-17). Evidentemente, um trabalho 

dessa natureza requer a opção pelo diálogo com uma linha teórica e metodológica. Nessa 

perspectiva, a História Cultural revelou-se, para mim, como o caminho de interlocução 

possível para analisar o papel do jornal A Razão para a formação de leitores na cidade de 

Estância, Sergipe, no final do século XIX e início do XX.

Derivada do movimento da história nova difundido, a partir de 1929, pela Escola dos 

Annales, com Bloch, Febvre, entre outros, a História Cultural surgiu para questionar o 

paradigma tradicional, segundo o qual a escrita da história diz respeito, especialmente, aos 

fatos políticos e objetivos dos líderes de destaque e à narrativa dos grandes acontecimentos, 

com base em documentos, sem debruçar-se sobre análise das estruturas econômicas e sociais.

Nesse sentido, a História Cultural representa uma nova perspectiva de escrita da 

chamados grandes homens ou dos heróis para os feitos e fatos dos indivíduos comuns 

inseridos em suas práticas cotidianas. Assim, esse percurso é seguido por vários historiadores 

que, acreditando em uma nova forma de interpretação da realidade, incorporam novos objetos 

(a linguagem, a alimentação, as crenças religiosas, os gestos, o livro, entre outros) e novos 

temas de pesquisa (a leitura, a infância, a mulher, o negro, os idosos, os índios, os 

quilombolas, a morte, a loucura, etc) até então colocados à margem da História. 

Novos temas e novos objetos conduzem a história, através de um processo 

interdisciplinar, a dialogar com outras áreas do conhecimento como: a antropologia social, a 

literatura, a sociologia, a arte, a economia, etc. Desse modo, o objeto ou tema de estudo não 

seria mais analisado apenas por sua especificidade, mas também por sua multiplicidade, suas 

práticas e representações. Questionamentos, indagações e dúvidas fazem parte desse processo 

de caça aos sentidos possíveis e de criação de uma narrativa nem sempre linear e completa, no 

sentido de princípio, meio e fim, com todas as peças em seu devido lugar. Assim, a reflexão 

sobre a história, conforme Chartier (1990) envolve versões diferentes sobre os: 

[...] processos com os quais se constrói um sentido. Rompendo com a antiga 
ideia que dotava os textos e as obras de um sentido intrínseco, absoluto, 
único  o qual a crítica tinha obrigação de identificar , dirige-se às práticas, 
que, pluralmente, contraditoriamente, dão significado ao mundo 
(CHARTIER, 1990, p. 27).

 

Indagar acerca da rigidez da abordagem da história predominantemente sociológica 

conduz os historiadores a reafirmar também a importância das representações, das ideias e das 
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representações têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, 

 17). Além disso, 

conforme esse pesquisador, é necessário desmistificar os falsos dilemas acerca dos contrastes 

e das oposições entre: erudito/popular, realidade/ficção, verdadeiro/falso etc. A ênfase deve 

voltar-

impossível estabelecer relações exclusivas entre formas culturais específicas e grupos sociais 

, p. 98-99).

No decorrer da pesquisa, evidenciou-se, para mim, que somente a busca pelos 

vestígios da história das leituras realizadas do jornal A Razão e incentivadas por esse impresso 

poderia empreender uma análise acerca das representações, disputas e estratégias presentes 

nesse campo no período em estudo. Procurar dar voz a esses indivíduos que viveram em 

Estância entre o final do século XIX e início do XX significa desvelar o sentido atribuído à 

instrução e à leitura nesse período, por meio de uma fonte não-oficial, um jornal marcado pela 

presença da polifonia e da efemeridade. São vozes plurais e algumas vezes contraditórias, que 

assumiram posturas conservadoras ou inovadoras em relação a temas como a condição 

feminina, o casamento, educação, política, religião e até mesmo questões específicas da 

cidade.

 Sobre a análise um jornal, cabe observar que, apesar da adequação de cada impresso a 

um agrupamento político ou a concepções ideológicas ou filosóficas, há também vez para o 

dissonante, para o embate. Do contrário, o impresso não poderia se configurar como um 

espaço democrático de veiculação de ideias.

 

1.3 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

      

Direcionar um novo olhar sobre a História da Educação nos conduz a novas fontes e a 

novos métodos que podem nos auxiliar na compreensão das atitudes dos indivíduos durante o 

fazer histórico. Desse modo: 

O conhecimento histórico é assim inscrito em um paradigma do saber que 
não é o das leis matematizáveis tampouco apenas o das narrativas 
verossímeis. A trama deve ser entendida como uma operação de 
conhecimento que estabelece como central a possível inteligibilidade do 
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fenômeno histórico, em sua realidade apagada, a partir do cruzamento de 
seus traços acessíveis. (CHARTIER, 2002, p. 236).

 

A função do pesquisador na construção desse conhecimento histórico é de grande 

importância, pois ele tem a responsabilidade de construir um conhecimento com base 

científica e uma versão o mais próxima possível da verdade. Se tal compromisso não for 

assumido pelos estudiosos, existe um grande risco de serem construídas falsificações e de 

criarem-

história singulariza-se, entretanto, pelo fato de que mantém uma relação específica com a 

verdade, ou, antes, de que suas construções narrativas pretendem ser a reconstrução de um 

Consoante Chartier (2002), a micro-história tem a pretensão de reconstruir, a partir de 

uma situação particular, as formas como os indivíduos produzem o mundo social através de 

suas alianças e embates, por meio de relações de dependência que os unem ou dos conflitos 

que os opõem. Nesse sentido, cada ator histórico precisa ser visto em suas especificidades, 

mas inserido em suas relações de interdependência e em seu contexto, que envolve ambientes 

familiares, de trabalho, religiosos, entre outros. Desse modo, compreendo que a denominada 

micro-história exerce um papel essencial uma vez que procura reconstruir a maneira como os 

indivíduos fabricam seu próprio mundo. 

 

Na verdade, o que se deve pensar é como todas as relações, inclusive aquelas 
que designamos como relações econômicas ou sociais, organizam-se 
segundo lógicas que colocam em jogo, em ação, os esquemas de percepção e 
de apreciação dos diferentes sujeitos sociais, portanto, as representações 

toda uma sociedade, quer seja própria a um grupo determinado. 
(CHARTIER, 2002, p. 58).

 

Diante desse panorama, o presente trabalho se inscreve na perspectiva da História 

Cultural.  A partir das contribuições teóricas de alguns autores alinhados a essa corrente, 

procurarei analisar a contribuição do jornal A Razão para a formação de um público na cidade 

de Estância, Sergipe, no período compreendido entre 1898 e 1923. A delimitação temporal 

justifica-se pelo ano de fundação do jornal e pelo ano em que Augusto Gomes, um dos seus 

fundadores e proprietários, faleceu, encerrando assim o que intitulo como a primeira fase do 

impresso, nesse período o impresso teve uma configuração eminentemente literária e 

instrutiva, característica que foi, paulatinamente, sendo alterada após seu falecimento e a 

venda do seu empreendimento jornalístico. 
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Os veículos atuaram não só como disseminadores de notícias, mas também como 

sujeitos da história, uma vez que, inegavelmente, exerceram, durante o século XIX e parte do 

XX, a importante incumbência de registrar, explicar, discutir e comentar os fatos ocorridos no 

mundo, e, particularmente, no período republicano (o qual contemplo nesta pesquisa), de criar 

um espaço público para o debate, instrução e disseminação da ideia de progresso e de 

civilização. Campos (2012) acentua que o processo de transformações políticas, econômicas, 

sociais, e, especialmente, culturais que caracterizou o mundo ocidental teve no jornalismo 

uma força de ressonância ímpar, sendo mesmo impossível dissociar o modo de vida urbana 

triunfante e a propagação de periódicos. República, urbanismo, sanitarismo, higienismo, 

cosmopolitismo, feminismo, moda, elegância, progresso, modernidade, nacionalismo e outros 

temas caracterizaram a produção jornalística no final do século XIX e início do XX.

Nessa perspectiva, o presente estudo mostra-se pertinente na medida em que se 

debruça sobre um jornal cuja influência, inquestionavelmente, ultrapassou os limites de ação 

inerentes a um hebdomadário interiorano. O jornal objeto desta pesquisa constituiu-se em um 

polo a partir do qual se estabeleceram relações educacionais, políticas, filantrópicas, artísticas, 

religiosas e comerciais, envolvendo atores variados residentes não só em Estancia, mas em 

cidades circunvizinhas e em outros estados do país, a exemplo dos mais próximos, como 

Bahia e Alagoas e dos mais distantes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Os trabalhos acerca dos impressos no Brasil ganharam impulso a partir de meados da 

década de 1990, período em que historiadores da educação se deram conta da relevância desse 

processo de significativa valorização da imprensa, empreendido pelos intelectuais dos séculos 

XIX e XX. Muitos estudos buscaram perscrutar temas estritamente educacionais, tanto nas 

folhas periódicas tipicamente opinativas do século XIX, quanto no produto jornal, 

característico dos séculos XX e XXI.

Procurou-se analisar as representações construídas por eles, tanto no que diz respeito 

às instituições escolares quanto à profissão docente. Buscou-se problematizar as estratégias 

utilizadas por determinados grupos na consolidação de políticas públicas educacionais, da 

mesma forma como foram desvelados os embates próprios do campo. Muitos trabalhos que 

buscaram apreender a reação católica ao mundo moderno utilizaram impressos de pequena, 

média e grande circulação. 

Ademais, a historiografia educacional procurou mapear a atuação dos diferentes 

grupos sociais (incluindo o dos católicos) que ocuparam o espaço público através de seus 

impressos: abolicionistas; liberais de todas as espécies; feministas; pioneiros e outros 
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coletivos que conseguiram consolidar seus gostos, prescrições e utopias tendo como veículo 

principal os jornais.

Através desse entendimento, o jornal foi considerado como uma importante estratégia 

de embates, de construção de consensos, de propaganda religiosa e política, de produção de 

novas ideias, maneiras e costumes. Principalmente, os jornais foram vistos como importante 

estratégia educativa devido à sua facilidade de acesso consequente do baixo preço em relação 

aos livros, por exemplo. 

Gonçalves Neto (2002) enfatiza que os periódicos não especificamente pedagógicos se 

transformaram em veículos mais sociais nas primeiras décadas do século XX, e que 

justamente por isso devem ser estudados com mais profundidade pelos historiadores da 

educação. Araújo e Schelbauer (2007, p. 5), por seu tu

uma prática social que se estrutura a partir do que é veiculado pela cultura, a imprensa tem 

fonte vem contribuindo sobremaneira para a ampliação de pesquisas histórico-educacionais de 

caráter regional e local.

Alguns estudos que utilizam os jornais como objeto ou fonte podem ser tomados como 

referência para os que adentram nesse campo. Nessa perspectiva, procurei dar ênfase os que 

se debruçam sobre jornais e que estabelecem uma relação entre esse suporte como meio de 

divulgação da literatura. Folhetim: uma história de Marlyse Meyer (1996) utilizou impressos 

para analisar a história do gênero folhetim na Europa e no Brasil. Já Yasmin Jamil Nadaf em 

Rodapé das miscelâneas (2002), voltou-se ao estudo do folhetim em jornais mato-grossenses 

do século XIX. Jornal e literatura: a imprensa brasileira no século XIX, de Socorro de 

Fátima Pacífico Barbosa (2007), aborda a profícua relação entre imprensa e literatura. 

Mulheres de ontem? Rio de Janeiro- Século XIX, de Maria Thereza Caiuby Crescenti 

Bernardes (1988), estuda a condição feminina no Rio de Janeiro do século XIX por meio de 

depoimentos de homens e mulheres de letras. Na Tese Livros e Leitura na cidade de Pelotas-

Rio Grande do Sul no final do século XIX: um estudo dos jornais pelotenses (1875-1900), 

Renata Braz Gonçalves (2010) procura identificar as representações de leitura registradas pela 

imprensa da cidade de Pelotas-Rio Grande do Sul, apresentando como corpus de análise 

notícias, anúncios, comentários e textos literários publicados nos jornais em circulação no 

período pesquisado. 

Outra pesquisa que tem uma cidade como foco é o de Orlinda Carrijo Melo (2007) que 

em A Invenção da Cidade: leitura e leitores propôs-se a estudar as representações acerca da 
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leitura em Goiânia-Goiás no período compreendido entre 1933 e 1950. Já em Leituras de 

mulheres no século XIX, de Maria Arisnete Câmara de Morais (2002), temos uma pesquisa 

sobre livros, autores e leitores no século XIX, com ênfase na leitura e escrita femininas.

No âmbito da Universidade Federal de Sergipe, destaco os trabalhos monográficos de 

conclusão do curso de História, de Márcia Regina de Andrade (2000), intitulado Inventário da 

Imprensa (1832-2000), que apresenta um panorama acerca dos jornais que circularam em 

Estância durante os séculos XIX e início do XXI e Imprensa estudantil sergipana (1874-

2003) de Pedro da Mota Carvalho Neto, pesquisa em que os jornais e boletins estudantis 

foram organizados em um catálogo ressaltando-se a efemeridade como um dos aspectos mais 

presentes nesse tipo de publicação.

No Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma instituição, foram 

apresentadas algumas pesquisas de mestrado e de doutorado que utilizaram impressos como 

fonte e objetos de pesquisa à luz da História Cultural. São eles: Educação na Imprensa 

Católica: as representações do jornal A Defesa sobre a formação da juventude (1961-1969), 

de Ana Luzia Santos (2006), trabalho que se destinou a conhecer os sentidos que o clero da 

Diocese de Propriá, responsável pela produção do impresso, atribuiu à educação informal dos 

jovens e à sua função social.

A Revista Litteraria do Gabinete de Leitura de Maroim (1890-1891): subsídio para a 

história dos impressos em Sergipe, de Maria Lúcia Marques Cruz e Silva (2006), pesquisa em 

que se procurou descrever e analisar a referida revista utilizada como estratégia de luta por um 

grupo de negociantes e intelectuais ligados ao Gabinete.

Em Revista Cidade Nova e as Propostas de Educação, de Maria José Dantas (2008), a 

autora propôs-se a analisar os temas educacionais publicados pela Revista em questão, no 

período de 1980 a 2005, através de artigos e das cartas de seus leitores. Já em O Necydalus: 

um jornal do Atheneu Sergipense, de Valdevania Freitas dos Santos (2009) investiga-se um 

impresso estudantil produzido no Atheneu Sergipense no intuito de compreender a concepção 

dos discentes sobre temas educacionais, bem como sobre os demais acontecimentos ocorridos 

no cotidiano de Sergipe.

Imprensa e educação: a difusão das práticas escolares no jornal Gazeta Socialista 

(1948-1958), de Geane Correa dos Santos (2009) destina-se a verificar como a educação 

sergipana foi divulgada através do jornal Gazeta Socialista, entre os anos de 1948 e 1958, 
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observando de que modo temas como as práticas culturais, os profissionais da educação e as 

instituições escolares foram debatidos. 

Em Por uma Pedagogia das fotonovelas: instruir e (in)formar leitoras do IERB 

durante os anos 60 e 70 do século XX, Sônia Pinto de Albuquerque(2015) teve como intento 

investigar as representações das práticas de leitura das normalistas do Instituto de Educação 

Rui Barbosa(IERB), nas décadas de 60 e 70 do século XX. 

O Porvir, jornal literário e recreativo: propriedade de uma associação de estudantes do 

Atheneu Sergipense (1874) de Cibele Rodrigues de Souza (2016) trabalho em que a autora 

analisa os temas educacionais abordados sob a ótica de um grupo de alunos do Atheneu 

Sergipense. Em Com a Palavra, os alunos: associativismo discente no Grêmio Literário 

Clodomir Silva (1934-1956) de Simone Paixão Rodrigues (2015) analisa-se a criação do 

Grêmio Literário Clodomir Silva inserido em um modelo de associativismo voluntário, o 

qual, de acordo com suas finalidades, configurou-se como uma prática educacional e cultural 

que contribuiu para a formação dos alunos daquela instituição de ensino.

Nessa perspectiva, o estudo que apresento propõem-se a analisar um jornal de cunho 

predominantemente comercial, sem relação formal com nenhuma instituição de ensino ou 

religiosa, porém voltado aos propósitos de civilizar e formar por meio da leitura e do acesso 

às manifestações artísticas. Assim, em consonância com o diálogo estabelecido com os 

estudos apresentados e o objeto de investigação com que trabalho, formulei os seguintes 

questionamentos que procurarei responder ao longo da Tese:

 Que estratégias foram utilizadas a partir do jornal A Razão para ampliar o capital 

social do seu proprietário? 

 De que maneira a configuração do jornal e os textos veiculados neste impresso foram 

utilizados em prol dos interesses comerciais, políticos e ideológicos do seu 

proprietário e dos seus redatores?

 Qual o ideário acerca da educação presente nas páginas do jornal A Razão?

 Qual a importância do jornal A Razão para a disseminação da leitura na cidade de 

Estância, em Sergipe?

 Conforme essa problematização, formulei os seguintes objetivos específicos:

 Identificar os gêneros, a temática e o ideário presentes nos textos publicados no jornal 

A Razão.
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 Relacionar a configuração do jornal aos propósitos expressos por esse periódico, a 

saber: defender os interesses sociais, instruir e deleitar.  

 Destacar as estratégias utilizadas pelo proprietário do jornal e seus principais 

colaboradores com a finalidade de ampliar seu capital social através do impresso.

 Analisar as representações acerca da condição feminina por meio dos escritos que 

tinham as mulheres como temática principal ou assuntos diretamente relacionados às 

mesmas.

 Evidenciar o papel instrutivo e civilizador atribuído pelo jornal A Razão às 

manifestações artísticas.

 Analisar a atuação do jornal enquanto veículo disseminador da leitura, não só por meio 

dos anúncios de livros, mas, principalmente, através das publicações de teor 

doutrinário, evidenciando o valor do livro e da leitura veiculados no jornal.

 

Os objetivos possibilitaram a definição das seguintes categorias de análise para a 

compreensão do objeto em estudo: campo, capital, habitus e representação. O conceito de 

habitus possibilita conciliar a suposta oposição entre a realidade exterior e as realidades 

individuais. Ele implica o diálogo, a troca constante e recíproca entre o mundo subjetivo das 

individualidades e o mundo objetivo. Constitui um sistema composto por esquemas 

individuais; socialmente formado a partir de disposições estruturadas (no plano social) e 

estruturantes (no plano mental), adquirido através do contato com as experiências práticas em 

condições sociais específicas de existência, que orienta as ações habituais.

Estudar a relação entre indivíduo e sociedade com base na categoria habitus requer a 

afirmação de que o individual, o pessoal e o objetivo são simultaneamente sociais e 

coletivamente organizados. Assim, o habitus é uma subjetividade socializada. Nesse sentido, 

deve ser entendido como um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que é 

experimentado e posto em ação.

Essa categoria de análise atua no rompimento com as interpretações deterministas e 

limitadoras das práticas. Recupera a concepção dos sujeitos como produtos da história de todo 

campo social e de experiências acumuladas no curso de uma trajetória individual. Por fim, o 

habitus não é a expressão de uma ordem social funcionando pela lógica pura da reprodução e 

conservação, pelo contrário, parte-se da ideia de que a ordem social é constituída através de 

estratégias e de práticas nas quais e pelas quais os agentes reagem e adaptam-se.
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No que concerne à relação entre o jornal A Razão e os ideais de civilização e de 

progresso, é possível a compreensão dos mecanismos utilizados pelo impresso a fim de 

estimular o desenvolvimento de determinadas práticas sociais. 

Consoante Bordieu(2004), quanto maior o grau de desenvolvimento do processo de 

especialização e de autonomização de uma sociedade, maior o número de campos existentes e 

em conflito interno e entre si. Essa interpretação permite falar em campo cultural, campo 

científico, campo artístico, campo científico, campo simbólico, campo religioso, campo 

político dentre outros.

A existência de menor ou maior variedade de campo relaciona-se diretamente às 

condições concretas de existência de cada sociedade. Assim, quanto maior for o grau de 

complexidade da organização, da divisão social do trabalho e do espaço social, maior será a 

diversificação de campos de atuação e de busca de legitimação, cada um com suas regras e 

mecanismos. O reconhecimento social de um campo resulta do êxito nas disputas com outros 

campos e de ideias dentro do próprio, a partir do uso do capital que seus membros dispõem. 

A noção de capital social ou capital cultural relaciona-se às oportunidades objetivas 

de lucro que cada agente detém, ou seja, às chances que possui de ser reconhecido pelos 

demais agentes. A posse de capital elevado ou baixo conduz o ator social a definir suas 

estratégias de investimentos e desinvestimentos. Aqueles que possuem capital superior 

geralmente estão dispostos a se lançarem em investimentos mais arriscados com o objetivo de 

atingirem lucros ou vantagens cada vez maiores. Já aqueles com capital inferior contentam-se 

em investimentos mais seguros, mesmo que estes lhe proporcionem lucros menores, ou seja, o 

montante de capital determina as carreiras possíveis para cada grupo de agentes.   

Cientes das regras de funcionamento do jogo, era comum entre os intelectuais o uso de 

determinadas estratégias2 a fim de elevarem seu capital social e angariarem maior distinção 

social. A atuação no âmbito das letras favorecia isso, mas em um campo reduzido devido à 

2 Certeau (2005) denomina como estratégia o cálculo (ou manipulação) das relações de forças, o qual é possível 
na medida em que um sujeito munido de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição 
específica), por sua própria condição, postula um lugar próprio, isolado. Isto é, a estratégia postula um lugar 
suscetível de ser circunscrito como algo próprio a ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 
exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes, os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os 
objetivos e objetos da pesquisa etc). As táticas, por sua vez, seriam a ação calculada, que é determinada pela 
ausência de um próprio. A tática não tem lugar senão a do outro e, por isso, deve jogar de acordo com o terreno 
que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meio para se manter em si mesma, a 
distância numa posição recuada, de previsão e de convocação pró

Coisas Ditas assevera 
que a noção de estratégia é o instrumento de uma ruptura com o ponto de vista objetivista e com a ação sem 
agente, suposta pelo estruturalismo (que recorre, por exemplo, à noção de inconsciente). [...] Ela é produto do 
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escassez de público leitor, havia um movimento de reciprocidade, isto é, produzia-se 

frequentemente para a apreciação dos pares, daí a prática recorrente da troca de elogios e da 

reunião em agrupamentos, tertúlias, agremiações e academias no intuito de fortalecimento por 

meio da ação coletiva.

No caso do proprietário do jornal em tela, nota-se um acúmulo de capital social 

decorrente da tradição familiar e também um nítido esforço em destacar-se no âmbito da 

cidade em que atuava. A ação do jornalista ramificou-se em várias atividades e atribuições: 

comerciais, religiosas, filantrópicas, culturais e políticas, sempre tendo o seu periódico como 

veículo irradiador dos seus feitos.

Quanto à categoria de representação, Chartier assinala: 

É do crédito concedido (ou recusado) à imagem que uma comunidade 
produz de si mesma, portanto 
afirmação (ou a negação) de seu ser social. O porquê da importância da 
noção de representação, que permite articular três registros de realidade: por 
um lado, as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as 
divisões do mundo social e organizam os esquemas de percepção a partir dos 
quais eles classificam, julgam e agem; por outro, as formas de exibição e de 
estilização da identidade que pretendem ver reconhecida; enfim, a delegação 
a representantes(indivíduos particulares, instituições, instâncias abstratas) da 
coerência e da estabilidade da identidade assim afirmada. A história da 
construção das identidades sociais encontra-se assim transformada em uma 
história das relações simbólicas de força. (CHARTIER, 2002, p.10-11).

 

Em relação à cidade de Estância verifica-se um esforço no sentido de construir a 

imagem de uma localidade culturalmente avançada em relação aos demais municípios 

sergipanos. A força dessa representação pode ser atribuída a fatores como: economia pujante; 

posição geográfica favorável (proximidade com Salvador e a existência de um rio cortando a 

cidade); a visita do Imperador; o surgimento do primeiro jornal em seus limites, O 

Recopilador Sergipano; ser o berço de um número considerável de artistas e intelectuais. Tal 

representação teve grande impulso por meio do jornal A Razão, que contribuiu sobremaneira 

no sentido de elevação da cidade e dos seus atributos. Entretanto, em algumas passagens, 

talvez cedendo aos seus princípios jornalísticos, revelam-se as carências naturais a qualquer 

cidade interiorana de médio porte no início do século XX: problemas na instrução pública, 

ausência de saneamento básico e de iluminação, animais soltos na cidade, monotonia e 

carência de atividades culturais. 
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Diante desse quadro, cabia à imprensa representada pela publicação em estudo 

favorecer o acesso à instrução e à cultura por meio da ampla publicação de textos literários, 

mais especificamente, a poesia, a crônica e o romance em folhetim. Cabia também à imprensa 

a comercialização de uma grande diversidade de livros em sua tipografia (almanaques, 

dicionários, enciclopédias, romances, livros didáticos, bíblias dentre outros), bem como a 

divulgação das apresentações músicas, teatrais, cinematográficas e circenses que ocorriam na 

cidade.

Sob esse cenário teórico, defendo a tese de que inserido em uma missão civilizatória e 

progressista, o jornal A Razão atuou como veículo disseminador da leitura e da instrução na 

cidade de Estância, em Sergipe, no período de 1898 a 1923. Assim, tornou-se um polo 

irradiador de ações de ordem cultural, educacional, filantrópica, religiosa e política na cidade, 

tendo em Augusto Gomes seu principal articulador. 

Logo, busquei verificar os indícios3 deixados pelo jornalista e seus colaboradores, a 

fim de construir um panorama acerca do impresso em sua primeira fase e da cidade de 

Estância no período estudado. Para tanto, o jornal A Razão constitui-se em objeto e principal 

fonte: foram selecionados, digitados e analisados exemplares de 1898 a 1923, 

respectivamente, os anos da fundação e o ano da morte de Augusto Gomes. As demais fontes 

pesquisadas foram: relatórios da instrução pública, obras a respeito do tema e memórias de 

estancianos que viveram no período estudado ou em parte dele como (Gilberto Amado, 

Edilberto Campos, Raymundo Souza e Luciano Libório). 

Para tecer essa narrativa, estruturei o texto da seguinte forma: na seção inicial farei um 

breve histórico acerca da imprensa no Brasil e em Sergipe, o papel civilizatório atribuído à 

imprensa e a relação entre imprensa e literatura. Na seção seguinte, analisarei a trajetória do 

jornalista Augusto Gomes e a de seus dois principais colaboradores: Jessé Fontes e Josafá4 

Brandão, a cidade de Estância, bem como o incentivo do jornal às manifestações artísticas 

representadas pela música (Lira Carlos Gomes), o teatro e o cinema. Na última seção, será 

apresentada a configuração do jornal, as suas principais seções e temáticas, as concepções do 

periódico acerca da educação e da leitura por meio dos anúncios e as representações sobre a 

3 Utilizo aqui a conceituação proposta por Ginzburg em Mitos, emblemas e sinais(2012) onde o autor discorre, 
entre outros aspectos, acerca do paradigma indiciário como um método de análise científica. 
4 Convém ressaltar as divergências de grafia em relação ao nome deste médico, no jornal A Razão seu nome era 
Josaphat, bem como no Livro de Atas da Congregação do Atheneu Sergipense onde foi Diretor, já no Dicionário 
de Biobibliográfico de Armindo Guaraná (1925, p. 294) e no livro Crônicas da Passagem do Século (1956), do 
memorialista Edilberto Campos, lê-se Josafá. Desse modo, optei por utilizar a grafia mais simples mantendo a 
primeira apenas na transcrição dos textos retirados do jornal em estudo. 
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condição feminina, presentes nos escritos veiculados nesse impresso. Por fim, temos as 

Considerações Finais.   
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2 A IMPRENSA E O IDEAL CIVILIZATÓRIO

 

O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva 
intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, 
universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a 
frescura das ideias e o fogo das convicções (Machado de Assis. In: A Razão, 
16 de março de 1919, n.11, p. 1).

    

Durante a segunda metade do século XVIII e em todo o século XIX, uma forte 

perspectiva de progresso, movida por descobertas científicas, circulou nas sociedades 

ocidentais. Nesse contexto, uma das principais marcas da imprensa na chamada Primeira 

República (1889-1930) foi o compromisso com a disseminação de um ideário relacionado ao 

progresso e à civilização. Sevcenko (1998) afirma que entre fins do século XIX até cerca de 

meados do XX, um fluxo intenso de mudanças atingiu todos os níveis da experiência social, o 

historiador assegura que nunca, em nenhum período anterior, tantas pessoas foram envolvidas 

de modo tão completo e tão rápido num processo dramático de transformação de seus hábitos 

cotidianos, suas convicções, seus modos de percepção e até seus reflexos instintivos. 

As descobertas científicas ocasionaram mudanças de ordem cultural: o entusiasmo em 

relação ao novo em detrimento do que era considerado antigo. De acordo com Japiassu e 

Marcondes (1996, p. 185), historicamente, o desenvolvimento da economia mercantilista, o 

descobrimento do Novo Mundo e as grandes navegações, a reforma protestante, as novas 

teorias científicas no campo da física e da astronomia (Galileu e Copérnico), fatos que 

ocorreram em torno dos séculos XV e XVIII, marcaram uma nova concepção de mundo que 

se opôs à medieval, caracterizando, assim, o surgimento de um mundo moderno. Moderno 

identifica-se, nesse sentido, à ideia de progresso e de ruptura com o passado: 

A República e os efeitos combinados da revolução tecnológica acentuam na 
imaginação brasileira aquela atitude de desprezo ao passado e desejo de 
superar, mais rapidamente que mediante os métodos um tanto lentos do 

distância. Distancia assim no tempo como no espaço. Desejo de um outro 
ritmo de tempo para o Brasil. (SALIBA, 1998).
 

Tal anseio pela modernização demandou algumas transformações significativas como: 

utilização de discursos científicos, abolição da escravatura, queda da monarquia, início do 

processo de urbanização e industrialização e inciativas voltadas à preservação da saúde 

(vacinas e saneamento básico). Ademais, possivelmente, um dos principais aspectos desse
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cenário tenha sido o intuito de instruir a população e formar leitores, visto que a alfabetização 

era a pedra de toque para os republicanos, acrescente-se a formação do leitor, que encontrou 

naquele periodismo o suporte preferencial para o exercício da leitura e das letras. Logo, a 

imprensa escrita foi, durante décadas, o veículo de comunicação por excelência no nosso país.  

Diante desse panorama, atuar na imprensa significava não só uma fonte de renda para 

escritores iniciantes ou já maduros, mas também um meio de legitimação, distinção e de 

acúmulo de capital social. Em um país sedento por livrar-se da mancha da escravidão, urgia 

criar uma imagem civilizada, cujo parâmetro era a França, embora permanecessem fortes 

traços oligarcas e altíssimos índices de analfabetismo.

A ideia de progresso envolvia vários aspectos e um deles era a capacidade do ser 

humano em utilizar a razão para assumir o controle da sua vida e da sociedade, por 

conseguinte. Daí a opção de Augusto Gomes e de seu cunhado, o médico João Vieira Leite, 

pelo título A Razão. Alinhado às concepções vigentes, o jornal publicou inúmeros escritos, 

notadamente doutrinários, tendo como intuito inculcar em seus leitores valores morais, 

religiosos e políticos. Alguns textos foram extraídos de outros periódicos, de discursos ou 

livros tendo como autores religiosos, políticos, críticos literários de períodos e linhas de 

pensamento variadas: Padre Antônio Vieira, Rui Barbosa, José do Patrocínio, Sílvio Romero, 

Victor Hugo, José Veríssimo, em que pesem as diversidades de pensamento, compreendo que 

o objetivo principal era o de ilustrar os leitores. 

Um dos indícios da função educativa e civilizatória atribuída à imprensa durante o 

século XIX é um texto de Bernardo Guimarães5: 

 

A cultura das letras é sem dúvida um agente poderoso de civilização, como 
também um sintoma, que revela de um modo brilhante a existência dela. É 
sobretudo nos monumentos literários, que vão legando as gerações futuras, 
que se reflete clara e fielmente a fisionomia das diversas épocas e das 
diversas nacionalidades. [...] Quando o falso gosto invade as regiões da 
literatura, ou quando uma profunda indiferença pelos trabalhos do espírito se 
revela entre um povo, é evidente indício, de que esse povo, a não estar 
mergulhado nas trevas do mais profundo barbarismo, se acha nas vias da 
corrupção e da decadência. (Actualidade, 1º de outubro de 1859, n.4, p.1).

 

Consoante Machado Neto (1973), a maioria dos nossos escritores do século XIX e 

início do século XX foi de polígrafos, como um reflexo, no plano intelectual, da pouca 

diferenciação que caracteriza a sociedade agrária e tradicional. Segundo esse autor, o mais 

5 Juiz, professor, escritor e jornalista mineiro. 
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frequente era o médico, o bacharel, o militar ou o engenheiro que, além dos temas técnicos de 

sua especialização, versava sobre política e literatura, esta em numerosos gêneros de verso e 

prosa. Saliba (1998), por seu turno, discorre sobre o esforço desses intelectuais para atuarem e 

deixarem suas marcas nesse processo: 

 

Toda a geração de intelectuais, jornalistas e pensadores brasileiros que viu 
nascer a República esforçou-se por forjar um conhecimento sobre o Brasil 
em todas as suas peculiaridades, pois aquele momento, que se seguiu ao 
advento da República, parecia uma rara, e talvez única, oportunidade 
histórica de o país se pôr no nível do século, integrando-se de uma forma 
definida no mundo ocidental. (SALIBA, 1998, p. 296).
 

Dessa maneira, o expressivo número de médicos envolvidos na atividade jornalística6 

não foi obra do acaso. Esses profissionais estavam imbuídos de uma missão civilizatória, 

tendo como sustentação as concepções higienistas que afluíam na Faculdade de Medicina da 

Bahia. Consoante Schwarcz (1993), A Bahia foi uma das primeiras províncias que instalou o 

curso de Medicina, a pedido de José Correa Picanço, ex-lente da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra, o qual explanou por carta a D. João acerca da necessidade de 

implantar uma escola de cirurgia no Brasil.

Devido à proximidade geográfica, estudar na Bahia era caminho natural para os jovens 

estancianos que pretendiam cursar Medicina, o que fez com que muitos se reunissem em 

pensões e repúblicas para reduzir os custos com a sobrevivência7. Formados na tradição 

humanista, esses intelectuais manifestaram-se e ganharam notoriedade através da pena, 

exemplificando assim, a relação entre medicina, imprensa e oratória vigente entre os 

intelectuais do século XIX e início do XX. Esses homens possuíam uma formação embasada 

no ensino humanista, que oferecia uma educação linguística e literária, com destaque para o 

latim e sua literatura, e mais gramática portuguesa e retórica (nesta última subsumida a 

poética) e por meio da formação superior ou por meio de leituras tiveram acesso às 

concepções iluministas e evolucionistas.

Nessa perspectiva, não causa estranheza que intelectuais formados sob a égide das 

humanidades e, por consequência, detentores de sólida cultura geral, se deixassem tomar pelo 

entusiasmo da retórica e pelo gosto da manifestação escrita, cuja estrutura servia tanto para 

6 No caso do jornal em estudo três médicos participaram de modo ativo: João Vieira Leite, Jessé Fontes e Josafá 
Brandão. Esta temática será abordada com maior profundidade mais adiante. 
7 O memorialista Edilberto Campos em suas Crônicas da passagem do século (1965) alude à sua convivência em 
Salvador no início do século XX, em repúblicas situadas na Ladeira do Pelourinho e na Rua do Saldanha com 
Jessé Fontes e Josafá Brandão. 
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informar os senhores abastados, entreter as suas entediadas senhoras, comover as românticas 

donzelas em prosa e verso, como para defender importantes causa como o abolicionismo. 

Concordo com Souza (1999), quando este afirma que um dos mais imediatos objetivos da 

educação retórica no século XIX era a formação de escritores. Considerando o lugar de relevo 

ocupado pela disciplina no sistema de ensino vigente, pode-se afirmar que todos os nossos 

autores oitocentistas devem ter frequentado as aulas de retórica, circunstância que de algum 

modo haveria de refletir-se em suas obras, cujo objetivo naquela circunstância era o de 

colaborar no processo de civilização da sociedade. 

O vocábulo civilização é derivado das palavras latinas cives e civitas e evidencia a 

relação complementar entre o homem polido e cortês e a ordem social, representando um 

estado ideal de desenvolvimento e fundamental para o progresso. Para além de um simples 

conceito, a palavra civilização representou uma concepção que se difundiu no século XVIII e 

se consolidou no século XIX, indicando um estado contrário à barbárie, mais relacionado à 

polidez e às boas maneiras do que ao conhecimento. 

Em O processo civilizador (1994), Norbert Elias discutiu diferentes sentidos do 

conceito de civilização nas sociedades francesa e alemã. Em relação à última apresentou uma 

distinção entre Kultur  identidade particular, seja de boras de arte ou de sistemas filosóficos, 

seja de um povo  e Zivilisation, compreendida na acepção já definida de civilização com o 

acréscimo do comportamento e da aparência externa dos seres humanos. Já em relação à 

sociedade francesa, a oposição seu deu entre Civilisation e politesse ou civilité. A questão foi 

centralizada na disputa entre a burguesia e a sociedade da Corte, na oposição entre a 

suavidade dos modos e a urbanidade da civilité e (para a primeira) a autêntica civilização, 

representada pelo aprimoramento das instituições da educação e da lei por meio da ampliação 

do saber. 

A multiplicidade de sentidos atribuídos à palavra levou a uma ampliação do seu 

significado, que, além de abranger um estado oposto ao da barbárie, revelou-se como um 

estado de desenvolvimento necessário ao alcance do tão almejado progresso.

No jornal A Razão, além dos escritos com temáticas moralizantes ou edificantes, 

relacionados ao trabalho, à religião, ao amor materno, à amizade, ao caráter, ao patriotismo 

dentre outros, também figuraram artigos relacionados à importância da higiene, da 

alimentação saudável, à educação das crianças e até ao asseio do lar, no claro intuito de 

instruir os leitores e, assim, propiciar-lhes um estágio mais elevado do ponto de vista 

civilizatório. 
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Figura 1 - O Anno Novo , de 1 de Janeiro de 1907, n. 1, p. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jornal A Razão, de 1 de Janeiro de 1907. 
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Figura 2 - Editorial A Justiça , de 11 de Outubro de 1908, n. 39, p. 1 

      

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jornal A Razão, de 11 de Outubro de 1908. 
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Figura 3 - Ordem Social , de 25 de Outubro de 1908, n. 41, p.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jornal A Razão, de 25 de outubro de 1908. 
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A inserção de textos abordando temática de interesse social ou político era uma 

constante nos jornais do período, os quais constituíram locais de discussão, debates e de 

formação da opinião pública, durante o século XIX e início do XX. 

 

2.1 ESTÂNCIA: ENTRE NOVENAS, QUERMESSES E SARAUS

Estância é um município sergipano localizado no sudeste do Estado. Ao norte, limita-

roba; a 

leste, com o Oceano Atlântico a oeste, com Salgado, Boquim e Arauá.  

A cidade surgiu no território que pertence ao atual município de Santa Luzia do Itanhy, 

sob cumprimento de determinação do Ouvidor de Sergipe, Diogo Pacheco de Carvalho. O 

primeiro documento de que se tem notícia sobre a cidade de Estância data de 10 de setembro 

de 1621, quando o Capitão-Mor de Sergipe concedeu uma sesmaria de quatro léguas em 

quadro a Pedro Homem da Costa e a seu cunhado Pedro Alves, a fim de que plantassem cana-

de-açúcar, edificassem um engenho e criassem gado8 (SOUTELO, 1995, p.15-16).

Pedro Homem da Costa desbravou as terras e nelas edificou uma capela dedicada a 

Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México, país em que nasceu. A origem do nome 

da cidade tem gerado uma relativa controvérsia entre os historiadores. Alguns defendem a 

versão de que a denominação surgiu em referência a uma fazenda de gado pertencente a Pedro 

Homem da Costa, pois, ao solicitar a concessão dessa sesmaria, ele afirmou que pretendia 

plantar cana e algodão, erguer um engenho e, também, criar gado.

A origem do nome está relacionada à condição geográfica do local. Este teria sido um 

ancoradouro para as embarcações que entravam pela barra do rio Real/Piauí, trazendo 

mercadorias de que necessitavam as populações do local e de regiões vizinhas (inclusive da 

Bahia) e levando os produtos da terra: farinha de mandioca, açúcar, couros, dentre outros. 

Devido à sua posição geográfica privilegiada, o que favorecia o comércio e a 

agricultura, a povoação começou a prosperar e a se destacar economicamente em relação às 

localidades vizinhas. Tal situação gerou um certo anseio pela autonomia em relação à Santa 

Luzia, o que só ocorreu de fato, em 25 de outubro de 1831 através de um decreto da Regência, 

8 Mesma origem defendida pelo historiador Sebrão Sobrinho (1955). 
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segundo o qual foram estabelecidos os limites do território e fixou-se a subordinação da 

antiga vila de Santa Luzia à Estância9. 

 
Figura 4  Mapa do Município de Estância

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Estância, SERGIPE. vol. 1. Estância Berço da Cultura Sergipana, 2013.

 

9 Segundo Soutelo (1995), essa subordinação perdurou até 19 de fevereiro de 1835, quando uma resolução 
provincial recriou o município de Santa Luzia. 
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Gradativamente, a cidade adquiriu prestígio e consolidou-se como um centro político e 

econômico na região, tornando-se também um polo cultural expressivo. Em 1832, foi criado o 

Recopilador Sergipano, de propriedade do Monsenhor Antônio Fernandes da Silveira, seguido 

por mais 38 jornais no período compreendido entre 1832 e 1918. O campo literário, por sua 

vez, também era bastante fértil. Lima (1986) afirma que somente após os efeitos da 

publicação de Os (1851), do poeta Constantino Gomes10, romantismo 

começou a ganhar espaço em nosso meio literário: 

 

A partir de 1852, surgem as nossas primeiras tentativas românticas nas 
e Erico 

Mondim Pestana, baiano residente em Sergipe, e dos ensaios poéticos 
iniciais de Pedro de Calasans. Ainda na fase primogênita desse jornal 
(setembro de 1852), são reproduzidos os textos românticos de Laurindo 
Rabelo, João de Lemos, inclusive a tradução da 43ª Meditação Poética de 
Lamartine. No período 1852/1853, vamos encontrar na então vila de 
Estância, estudando e convivendo juntos Tobias Barreto e José Maria 
Gomes. [...] Em 1854, também em Estância, chega o inditoso poeta Joaquim 
Esteves. EM 1855, é ainda em Estância que fixa residência Constantino 
Gomes, o primeiro intelectual sergipano de projeção nacional. (LIMA, 1986, 
p. 65-66).

 

Em janeiro de 1860, Estância foi visitada pelo Imperador Dom Pedro II e pela 

Imperatriz D. Teresa Cristina, durante viagem da comitiva real pelas Províncias do Norte. Foi 

a última cidade a receber o casal imperial nessa jornada pelo Brasil. Na edição do dia 13 de 

agosto de 1911, o jornal A Razão, n. 18, p. 2, em seção histórica retrata essa importante 

passagem da história da cidade. O texto destaca que a notícia chegou à cidade por meio de 

uma comunicação do Presidente da Província, Manuel da Cunha Galvão, datada de 17 de 

setembro de 1859, com a recomendação de que se deveria atentar para que o recebimento do 

casal fosse o mais solene e mais aparatoso possível. Uma comissão formada por um juiz, 

religiosos, comerciantes e senhores de terra da região ficou encarregada de providenciar a 

recepção, a hospedagem, a alimentação, as reformas necessárias, entre outras tarefas. 

So

virava a cidade, visitando diversos locais como: a matriz (em reforma), o quartel, a cadeia, os 

cemitérios, as pontes, o sítio do Monsenhor Silveira. A nota dominante no diário localiza-se 

nas observações sobre as aulas de Isaías de Souza, Leopoldina Rocha, do professor Florêncio 

10 Constantino José Gomes de Souza nasceu em Estância no dia 18 de setembro de 1825. Era filho de José Maria 
Gomes de Souza e D.Maria Joana da Conceição e irmão de Maria Gomes de Souza. Formou-se em Medicina na 
Faculdade do Rio de Janeiro a 12 de agosto de 1853. Foi poeta, romancista e dramaturgo. Colaborou em jornais 
de Sergipe, da Bahia e do Rio de Janeiro onde faleceu a 02 de setembro de 1877, (GUARANÁ, 1925). 
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arguiu vários alunos. Durante a visita, referiu-se a Estânc -

passou a ser ostentado com orgulho pelos habitantes da cidade. O destaque nos âmbitos 

culturais e artístico da cidade em meados do século XIX até o início do XX foi assinalado por 

Dantas (2004, p. 20): Centro precursor da imprensa em Sergipe, a publicação continuada de 

seus jornais foi estimulando as letras, as artes e a construção de uma opinião pública. [...] Em 

seu ambiente floresceram poetas e escritores, pintores e músicos, tornando sua população 

certamente a mais civilizado do Estado. 

Outro pesquisador que procurou registrar aspectos das terras do Piauitinga no século 

inha botica, defesas da 

No decorrer do século XIX, a cidade prosseguiu em destaque nos cenários cultural, 

artístico e econômico e, após a Proclamação da República, passou por um momento marcante 

com relação a esse último aspecto, com a abertura da sua primeira fábrica de tecido, a Santa 

Cruz, pertencente ao Comendador Souza Sobrinho11. A respeito das mudanças provocadas na 

cidade pela chegada da fábrica, Gilberto Amado manifestou-se da seguinte forma: 

 

Foi há sessenta anos: foi ontem. É hoje. Estou na Estância dos meus bisavós 
apanhando araçá. E estou vendo o rebuliço criado pela Fábrica (de tecidos), 
inaugurada, por esse tempo, toda nova, espelhando-se na água quieta. Vejo 
mães encompridando saias de meninotas para que elas pudessem trabalhar 
na Fábrica, mocinhas mudando de penteado, suprimindo tranças e laços de 

-Já 

o revolvimento, a alteração na rotina do velho burgo. Alemão gordo ou 

-24).
 

Digno de nota é o comércio de Estância, ao qual deve ser creditada boa parte do seu 

desenvolvimento. Os pequenos estabelecimentos comerciais espalhavam-se em toda cidade, 

mas os de grande porte concentravam-se nas praças Barão do Rio Branco (Matriz) e 24 de 

outubro (do Rosário), assim como nas ruas do Rosário e Pernambuquinho, locais para onde 

afluíram imigrantes sedentos por oportunidades, a maior parte composta de portugueses que 

chegaram a Estância através da Bahia.

11 Estância teve três fábricas de tecido: a Santa Cruz (1891), a Senhor do Bonfim (1914) e a Piauitinga (1930). 



41 
A IMPRENSA E O IDEAL CIVILIZATÓRIO  

As mercadorias chegavam da Bahia pelos vapores, em carros de boi ou no lombo de 

burros. A maior parte desses produtos era importada principalmente devido à grande atração 

exercida por produtos estrangeiros, em especial, os franceses e ingleses, como relata Amado 

(1966) em suas memórias. As roupas quentes totalmente inadequadas para o calor nordestino 

eram usadas com elegância ainda que a duras penas nas procissões, quermesses e saraus por 

senhores abastados, suas esposas e filhos. 

 

Figura 5 - Praça Barão de Rio Branco em Estância no início do século XX

Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada.

 

Como havia poucas opções de lazer, a chegada de circos, companhias teatrais e 

exibições de filmes eram bem prestigiados pelo público local. Havia, inclusive, com certa 

frequência, encenações amadoras organizadas por professores como Hugolino Azevedo e 

jovens da comunidade, que participavam mais pela algazarra do que propriamente pela 

vocação teatral12. Alguns espetáculos eram realizados em prol do Asilo Santo Antônio, de 

12 Em edições dos anos 1910 a 1912 do jornal A Razão, há diversas notas divulgando e comentando sobre essas 
encenações teatrais. 
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obras da Igreja Católica e até mesmo da Lira Carlos Gomes, que costumava se apresentar em 

algumas exibições de filmes ou apresentações teatrais.

Devido ao caráter festivo da cidade, a música sempre teve destaque não só nas festas 

religiosas, mas, principalmente nas profanas: aniversários, casamentos, batizados, bailes, tudo 

era motivo para dançar valsas, dobrados e quadrilhas. Souza (2009) afirma que no velho 

sobrado da família Nabuco, local em que se hospedou o Imperador, na época em que ali 

funcionava o Parque Hotel, ocorriam bailes entre o dia de Ano Bom e o de Reis, geralmente, 

no andar superior, enquanto no inferior se apresentavam os reisados que, outrora, em 

Estância, tinham o nome de função. As missas, procissões e novenas também ocorriam com 

frequência e foram amplamente noticiadas pela imprensa local, em particular, pelo jornal A 

Razão.

Assim, munida de uma economia forte e de um movimento cultural promissor, 

Estância desenvolveu-se sob a tradição de primazia em relação aos demais municípios de 

Sergipe. Apesar dos limites, embates políticos, de carências e dificuldades típicas de uma 

comunidade do interior do Brasil, construiu-se uma representação de pujança econômica e 

cultural em torno da cidade. Fortaleceu-se um imaginário ao longo dos anos por seus 

jornalistas, poetas, memorialistas e intelectuais, imbuídos de uma consolidação identitária, 

que, muitas vezes, entrava em conflito com o entusiasmo pelos modelos importados da 

França.

O fato é que Estância assumiu uma posição de grande destaque entre os municípios 

sergipanos, por razões variadas e justificáveis.  A força de sua imprensa era uma das mais 

reconhecidas, notadamente, o jornal A Razão, fonte e objeto deste estudo, impresso que será 

abordado com mais profundidade no tópico a seguir.

 

2.2 AUGUSTO RAMOS GOMES: TRAÇOS DE UMA HISTÓRIA

 

Filho do Bacharel Joaquim José Gomes e de Dona Leonilla Ramos Gomes, Augusto 

Ramos Gomes nasceu em 11 de outubro de 1872, na então Vila de Santa Luzia do Itanhy, 

onde seu pai era juiz. Em 1873, a família mudou-

distância de Santa Luzia. 

- -se homem, porém seus 

primeiros enleios amorosos se deram em outras paragens, mais precisamente, em Itabuna, 

terra para onde viajou a passeio e conheceu D. Elisa Mendes Leitão, a encantadora herdeira de 
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um Barão do Cacau. O noivado foi acertado, mas Augusto permaneceu residindo em Estância 

e frequentando assiduamente os eventos sociais do local. E foi durante uma quermesse que 

conheceu Dona Hipólita Tavares Gomes, com quem veio a se casar, mesmo que a contragosto 

da sua família, a qual preferia a jovem baiana. Da união, que ocorreu em 5 de julho de 1912, 

nasceram seis filhos: Joaquim Antônio Gomes; Maria da Conceição Gomes Barreto, Leonilla 

Tavares Gomes de Araújo, Antônio José Gomes, Raimundo Augusto Gomes e Geraldo 

Augusto Gomes. 

Figura 6 - Augusto Ramos Gomes  1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada.
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Figura 7 - D. Hipólita Tavares Gomes - 1918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada. 
 
 
Figura 8 - Filhos de Augusto Ramos Gomes e Hipólita Tavares Gomes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada. 
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Embora sua família fosse detentora de considerável prestígio na sociedade estanciana, 

Augusto Gomes não se furtou ao trabalho. Após a conclusão do curso de primeiras letras em 

Estância, o jovem procurou meios para subsidiar sua sobrevivência e colaborar nas despesas 

domésticas. A partir de 1895, motivado pelos escritos do pai e do cunhado, passou a 

demonstrar interesse pelo jornalismo. Após algumas pequenas colaborações em impressos ao 

lado de amigos13, dentre eles, seu cunhado, o Doutor 

a sua duração, apenas de um ano. Vale ressaltar que o nome da publicação foi uma 

homenagem a uma prática habitual não só em Estância, mas em muitas cidades do interior e 

até mesmo na capital: 

 

Uma das instituições mais faladas, no século passado e por algumas décadas 
de início do século atual era, a do SERENO. Pessoa que não fosse convidada 
para um casamento, para uma festa de aniversário, em casa familiar, ia para 

onde realizavam as festas e ficavam apreciando e criticando também o que 
ocorria no interior dessas casas nos seus salões quase sempre bem amplos, 

composto de contrabaixo, saxofone ou clarinete, trombone ou piston e 
pandeiro. A instituição do sereno era aqui tão famosa, que existiu, com esse 
nome, um jornal que circulou no século passado. (SOUZA, 2009, p. 38-39).

 

Aproximadamente um ano após o encerramento de O Sereno, Augusto, juntamente 

com João Vieira Leite, deram início a sua maior empreitada, criaram o jornal A Razão14, em 

11 de junho de 1898. Na ocasião, Augusto tinha apenas 26 anos de idade, mas a pouca 

experiência e os escassos recursos financeiros foram compensados pelo seu dinamismo e pela 

capacidade de agregar amigos e parceiros em prol de uma causa. Segundo entrevista 

concedida por seu neto, ao jornalista Carlos Modesto para o jornal O Estanciano, 

 A Razão
se fosse uma revista sem ilustração. A composição das matérias, o estilo 
gráfico e a forma da primeira fase, estava muitos anos à frente do seu tempo. 

nasceu em Estância, como tantos outros que vieram para aqui na busca do 
El-Dourado de suas realizações, que esbanjaram o latente potencial de suas 
vocações, tornando-se nomes inesquecíveis da nossa cidade, do nosso 
Estado, e por que não do nosso Brasil. 
outubro de 1995). 

13 De acordo com Andrade (2000), Augusto Gomes participou com redator e editor de O Contemporâneo (1890) 
e redator de O Tempo (1893). 
14 Vale pontuar que Augusto Gomes, ao contabilizar os anos do seu jornal, procurava aproveitar os anos 
referentes à folha O Sereno como se A Razão fosse uma extensão do colega que o precedeu. 
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Em que pesem os devidos descontos que devem ser creditados à natural admiração do 

neto em relação aos feitos do avô, é possível afirmar que Augusto Gomes, de fato, exerceu 

grande importância no campo social e cultural de Estância. Tendo em vista o fato de que suas 

ações não se resumiram à criação do jornal mais longevo da cidade, ele ajudou na criação, 

como já mencionei, do Asilo Santo Antônio, em 1907, entidade sem fins lucrativos, de 

orientação católica destinada a cuidar de idosos e enfermos.  O próprio jornal A Razão, do dia 

03 de fevereiro de 1907, informou:  

 

Como noticiamos em nosso numero passado inaugurou-se solemnemente 
hontem o Asylo Santo Antonio sublime idéa de nosso distincto companheiro 
e proprietário desta folha sr.Augusto Gomes. Concebida a mesma e desejoso 
de vel-a em pratica, pois já antiga a inspiração que lhe ditava tão alevantado 
tentamen, procurou companheiros que quizessem auxilial-o na campanha do 
bem que ia empreender e puzeram-se logo ao seu serviço o ilustrado clinico 
dr. Josaphat Brandão, nosso companheiro J.Nogueira e a exam.sra.d. Laura 
Gomes Leite, sua irmã. (A Razão, 03 de fevereiro de 1907, n.5, p.1).

 

Em relação à criação da entidade, Menezes (2009) relata que 

 

O prédio foi alugado por 7$000 e estava situado na Rua Independencia e 
pertencia ao Sr. Professor Pedro J. Gonçalves. Para sua fundação foi 
escolhido o dia 02 de fevereiro no qual comemorava-se a festa da padroeira 
da cidade de Estância. Assim foram distribuídos cerca de 200 circulares para 
arrecadar donativos para o asilo e a maior parte dos cupons foram satisfeitos. 
O Asilo passou a se chamar Asilo Santo Antonio, pois o santo era padroeiro 
da Instituição. A festa de inauguração realizou-se às 16 horas com bastante 
número de senhores e senhoras, tocando a filarmônica Lira Carlos Gomes. 
(MENEZES, 2009, p. 7- 8).
 

A relação entre o jornal e o Asilo era bastante próxima, visto que após a criação dessa 

instituição beneficente, o primeiro passou a ser utilizado rotineiramente para divulgar 

balancetes, eventos e comunicados relacionados àquela casa de caridade:

 
Asylo S. Antonio

Todos os domingos à tarde se extrahirá a kermesse de brinquedos nesta casa 
de caridade. Um motivo para passeio para as exmas. Famílias nestes dias 
visto como a cidade não oferece agora outra distracção.

 

Balancete de Receita e Despeza do Asylo S. Antonio no 
mez de Novembro Saldo de Outubro

384$37
0
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Esmolas arrecadadas durante o mez 42$000

Pago a zeladora do Asylo Dona Pinheiro, mês de Outubro   14$000

Idem a Felismina, cozinheira e encarregada da malhada, 
mez de Outubro    

12$000

Construcção de uma barraca 26$000

1 Alqueire de cal e carreto 4$300

  

1000 circulares e 500 envelopes 10$000

Sellos Correio 2$400

Pago ao fornecedor de pães                 32$640

Gastos com a manutenção do Asylo   97$210

Saldo para Dezembro                             22$370

Total                                                          426$37
0

(A Razão, 11 de dezembro de 1910, n. 48).

 

Figura 9 - Quermesse no Asilo Santo Antônio - Augusto Ramos Gomes e idosos assistidos 
pelo Asilo, em 1907

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada.
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Além disso, a partir de 1913, o Boletim do Asilo Santo Antônio15, publicação mensal 

voltada à divulgação das atividades dessa entidade, começou a ser produzido na tipografia do 

jornal A Razão.

Augusto Gomes também se envolveu em outros projetos sociais, fundou em Estância 

uma filial da Cruz Vermelha Brasileira, organização que durou até pouco tempo após a sua 

morte. Ajudou na fundação do Hospital de Caridade do qual foi secretário durante alguns 

anos, contribuiu para a criação de um Cemitério para os filiados da sua benemérita instituição. 

Participou como escrivão na Irmandade do Bom Jesus dos Passos e também de variadas 

comissões paroquiais criadas para angariar fundos e organizar eventos religiosos, em tais 

agrupamentos; geralmente, nessas entidades, Augusto Gomes atuava como secretário ou 

tesoureiro. No período natalino arrecadava doações em dinheiro para comprar presentes e 

realizar a festa de Natal de crianças carentes da cidade. Tal iniciativa gerou rumores na 

cidade: alguns afirmavam que Augusto desviava parte dos recursos doados para si mesmo, o 

que fez com que todos os balancetes das campanhas em que se engajava e do Asilo Santo 

Antônio fossem publicados no jornal16.

Em 1911, candidatou-se ao cargo de Juiz de Paz em Estância, sem êxito, obtendo 

apenas 14 votos. Foi Delegado de polícia da cidade durante seis meses em substituição ao 

titular afastado devido a problemas de saúde e Diretor da Lira Carlos Gomes.

Interessante pontuar que as atividades sociais realizadas pelo jornalista também foram 

registradas em outras publicações, além do impresso que ele administrava, o que demonstra o 

reconhecimento que angariou entre seus pares: 

 

Os nosso Philantropos

estampando o retrato do proprietário desta folha, nosso distincto amigo 
Augusto Gomes, acompanhou-o das seguintes linhas, as quaes desvanecidos 
transportamos para nossas columnas:

Augusto Gomes, fundador do Asylo de Mendicidade Santo Antônio, em 
Estância, Estado de Sergipe. É um benemerente e um dos corações mais 
humanos que Estância possue. Retirando-se da direção do Hospital de 
Caridade fundou em 1907 o Asylo para os velhos que se tem mantido até 
hoje, graças a seus esforços. Já recolheu cerca de 70 desamparados e fez o 
enterro de 38 velhos abandonados. Os governos da União e Estado não 
subvencionam esse asylo de modo que ele se mantem pela caridade publica, 

15 Este material era impresso na tipografia do jornal A Razão. Tinha a licença da Diocese e era dirigido pelo 
Cônego Victorino Côrrea Fontes. 
16 Fato relatado em nota no exemplar publicado no dia 08 de janeiro de 1905. 
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despertada pelos esforços do benemérito fundador (A Razão, 29 de maio de 
1910, n. 21, p.1).

 

Tal reconhecimento também contribuía para obter cada vez mais respaldo social, o 

que, obviamente, favorecia à obtenção de mais apoio e doações, inclusive fora dos limites do 

Estado. Conforme relato do seu neto homônimo, em entrevista supracitada, Augusto Gomes, 

através do seu carisma, levantava fundos entre os comerciantes e amigos mais abastados para 

proporcionar alegria aos cidadãos estancianos, organizando festas locais. Uma das mais 

animadas era o Carnaval.

Verifiquei, durante o levantamento de dados da pesquisa, que, em 1911, vários 

números do jornal noticiaram os preparativos para a festa de Momo, bem como a venda de 

artigos carnavalescos (máscaras, confete e serpentina) e a participação de Augusto Gomes na 

comissão de ornamentação do grande evento ao lado de João Nascimento Filho, o qual se 

tornou proprietário do jornal, após a morte do amigo:  

 

Tipo alto, moreno, sempre com os óculos pendurados no nariz, dono da 
Papelaria Modelo e da Tipografia. Seu João, chegou a estudar na Bahia, onde 
fez, o que naquela época se chamava preparatórios para poder ingressar na 
Faculdade de Direito. Porém, como se dizia naquele tempo, enfraqueceu e 
não sei se chegou a adquirir tuberculose, o que o obrigou a suspender os 
estudos e a vir morar definitivamente em Estância. Aqui se tratou, curou-se 
radicalmente, mas passou grande parte de sua mocidade, deitado em uma 
rede, devorando livros que lhe chegavam às mãos. [...] Proprietário do jornal 
A RAZÃO, dele eram os artigos de fundo, onde se espelhava a sua 
inteligência, com grande cultura e inimitável verve. (LIBÓRIO, 2005, p. 
123). 

 

Embora imbuído de forte espírito inovador e benemerente, Augusto Gomes, viu-se 

impelido, talvez, pelas necessidades financeiras a buscar recursos para a sobrevivência. 

Assim, no jornal, divulgava a venda de produtos e serviços dos quais era representante na 

cidade: 

 

Iodolino de Orh

Vende-se em todas as drogarias e pharmacias.

Cada garrafa 5$800.

Agente em Estância: Augusto Gomes.

Agentes Geraes: Silva Gomes&Cia.

Rua de São Pedro 39, 40 e 42- Rio de Janeiro.  
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PÍLULAS ANTI DYSPEPTICAS DO DR. OSCAR HEINZELMANN

 

 Nesta triste vida, preferindo e pedindo a morte, foi que tive a occasião e a 
felicidade de achar ás PÍLULAS ANTI DYSPEPTICAS do DR.OSCAR 
HEINZELMANN, balsamo suavisador da vida de um desesperado remédio 
protector de uma família que impotente assistira á ruína do seu chefe.

Hoje, curado, livre e feliz, venho incondicionalmente oferecer a única cousa 
que posso, além da minha gratidão sem limites, este atestado, para que 
junteis aos milhares que proclamam e agradecem a felicidade e a vida 
redobrados com as PILULAS ANTI DYSPEPTICAS do Dr. OSCAR 
HEINZELMANN. 

28 de dezembro de 1909.

Joaquim Moreira Feitosa.

Agente em Estância

Augusto Gomes (A Razão, 02 de janeiro de 1910, n. 1, p.4).

 

Além da representação dos remédios mencionados acima, outros tipos de mercadorias 

também eram oferecidos em A Razão e comercializados em sua tipografia, tais como: artigos 

para presentes, confetes e serpentinas para o Carnaval, partituras escritas à mão (por 

encomenda), agulhas e discos para zonofone (aparelho usado para ouvir músicas), frangos de 

postura, tintas roxas (para tingir tecidos utilizados em procissões e durante a Semana Santa), 

relógios e até mesmo os jornais que não eram vendidos tornavam-se mercadoria, pois eram 

vendidos por arroba para embrulho.

Como informado por seu neto em entrevista ao jornalista Carlos Modesto, o 

proprietário do hebdomadário estanciano também se aventurou em outras iniciativas 

comerciais, além do jornalismo, uma delas foi a abertura de um café no centro da cidade, local 

que rapidamente se tornou ponto de encontro dos intelectuais, poetas, políticos e apreciadores 

de uma boa conversa:

Foi inaugurado, no domingo último, á rua Capm. Salomão, o café 
Democrata, de propriedade do sr. A.Gomes sendo por essa ocasião 
distribuídas gratuitamente para mais de 200 chicaras de excelente café, o 
qual foi oferecido pelo proprietário da Torrefacção Brasil, sr. Leopoldo de 
Araújo Souza.

estabelecimento acha-se apto para fornecer aos seus fregueses não só café de 
superior qualidade, como também diversas outras bebidas.

Aconselhamos uma visita ao café Democrata (A Razão, 15 de novembro de 
1912, n. 46, p. 1).
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Devido à sua paixão por Estância, o jornalista não se negava a colaborar em qualquer 

empreendimento que se destinasse ao progresso e à melhoria das condições de vida da 

população, exemplo disso foram as sucessivas publicações gratuitas de textos destinados a 

cobrar iniciativas por parte da Intendência Municipal ou da Presidência do Estado: 

Desaparecendo, de há muito uma regular casa de theatro, que existia em 

representante da edilidade de então levantar outra em local mais adaptado, 
era de esperar que, não levando aquelle a efeito tão sublime ideia fosse essa 
posta em pratica, por alguns dos seus sucessores. São, no entanto, decorridos 
dezoito anos, e, em tão longo período, nenhum dos intendentes, que tem 
dirigido este município lembrou-
seu antecessor!

Entendemos que os convênios públicos não são meros contractos, que 
desaparecem muitas vezes com a terminação de qualquer mandatum ou 
falecimento dos que os firmaram com sua palavra de honra. Quando se trata 
de um projecto publico sob contracto formal, cremos no dever dos que 
succedem ao convencionante procurar cumpril-o, ainda que para isso tenham 
de contrahir outros compromissos. 

Estamos de acordo: o theatro, o passeio, a corrida, o salto, a patinagem e 
todas diversões são meios de saúde para a vida, mas só a aprovamos quando 
firmadas no terreno da moralidade. Como quer que seja a edificação de uma 
casa de theatro entre nós, é de grande necessidade e o exmo. Sr.Intendente 
deve pugnar pela sua realidade. (A Razão, 09 de junho de 1912, n. 3, p. 1).

       

Como revela o excerto acima, o redator do jornal, que se autointitulava como 

 relação às 

demandas da sociedade estanciana, por vezes, de modo humilde e pacífico e, por outras, de 

modo incisivo e contundente. Assim ocorreu em relação ao pedido de um terreno para criação 

de um jardim público na cidade, como também em relação à reforma da Ponte da Cachoeira e 

às melhorias do saneamento básico. Augusto mostrava-se preocupado com o bem-estar dos 

moradores, com o desenvolvimento cultural e econômico da cidade. 

Inserido em uma rede de sociabilidades cujo fio central era constituído por relações 

estabelecidas através de parentesco o pai, Doutor Joaquim José Gomes (Juiz de Direito), o 

cunhado João Vieira Leite(médico), a irmã, Laura Gomes Leite (Professora), o irmão Major 

Affonso Ramos Gomes (Delegado Fiscal do Tesouro Nacional em Sergipe), o cunhado João 

Vieira Leite(médico)  e de amizades: Josafá Vieira Brandão (Médico), Jessé de Andrade 

Fontes (Médico), Edilberto Campos(médico), João Nascimento Filho (Comerciante), Epifânio 

Dórea (Diretor da Biblioteca Pública de Sergipe), além dos contatos comerciais. Augusto 
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Gomes foi dono de bares, uma papelaria e uma livraria (que funcionavam anexas à tipografia 

do jornal), mas foi no jornalismo que se destacou e a partir daí surgiram outras atividades. 

No entanto, manter um jornal em funcionamento durante tantos anos era uma tarefa 

difícil, daí o esforço para angariar e manter as assinaturas do hebdomadário em dia. Uma das 

práticas mais comuns para receber as assinaturas de forma adiantada era o oferecimento de 

brindes:

 

Expediente:

Assignatura anual: 10$000

Por mês:                 1$000

Publicações a pedido por ajuste

Todo assinante que pagar adiantadamente sua assinatura até o dia 28-02 
próximo terá direito, como brinde, a um cento de cartões de visita ou 3 
romances a escolher. 

Aos assignantes em atraso, quer desta cidade quer do exterior, pedimos o 
obsequio de saldarem suas assignaturas até o dia 28 de Fevereiro próximo 
para não ser desta data em diante suspensa a remessa do nosso jornal. 

O Gerente.

B.Cruz. (A Razão, 08 de janeiro de 1911, n.1, grifos da autora).

 

Dessa maneira, para garantir o recebimento das mensalidades e preenchimento do 

caixa, Augusto e seu gerente utilizavam a estratégia de fornecer um incentivo que consistia na 

doação dos materiais que fabricavam na tipografia (cartões de visita) ou adquiriam a preços 

acessíveis para comercialização (livros). Outra forma de obtenção de recursos bastante 

comum na imprensa era a venda de anúncios sobre produtos e serviços variados: remédios, 

seguros, colégios, artigos de papelaria, folhinhas, textos pagos (comunicados, notas e textos 

literários), além de dicionários e livros, sobre os quais falarei no próximo tópico. 

Os assinantes adimplentes recebiam como agradecimento a inclusão dos seus nomes 

no livro de ouro do jornal, prática que também servia como estratégia para lembrar aos 

brigações. Como era de costume, na 

última página dos impressos figuravam os anúncios dos mais variados e alguns deles eram do 

próprio Augusto: 
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GRANDE LIQUIDAÇÃO:

Augusto Gomes no intuito de reformar o seu sortimento de artigos de 
papelaria e livraria resolveu vender o grande stock que possue desses artigos 
pelo custo. (A Razão, 04 de junho de 1908, n. 35, p.4). 

 

Como o capital social não é independente do econômico, Augusto Gomes, através dos 

seus gerentes, precisava utilizar de expedientes para manter seu jornal em funcionamento sem 

com seus compromissos. Isso justifica o expediente da distribuição de brindes e da colocação 

Estância sempre teve uma posição importante nas rotas comerciais de Sergipe, a ponto 

de afirmar-se, com muita razão, que o seu desenvolvimento esteve vinculado, durante grande 

parte de sua história, ao comércio. No início do século XX, como decorrência natural do 

fortalecimento do comércio, surgiram inúmeras casas comerciais na cidade, em especial nas 

ruas que ligam as praças Barão do Rio Branco (da Matriz), 24 de outubro (do Rosário) e 

Duque de Caxias (antigo Pernambuquinho), Soutelo (1995).

Muitos de origem portuguesa, os comerciantes estabeleceram-se no jardim de Sergipe, 

prosperaram e trouxeram alguns parentes e patrícios para tentar a vida no nordeste brasileiro. 

Também, cabe aludir à forte presença de mercadorias importadas, obviamente, entre os 

membros da elite estanciana, como relata Gilberto Amado em suas memórias:  

Os nomes estrangeiros tornavam-se familiares de tanto vermos em fardos e 
embalagens. A Romênia foi um dos países que mais cedo conhecidos por 
causa das caixas de querosene, nomes parecidos com os nossos mais 
diferentes ao mesmo tempo e sem sentido. A manteiga era francesa, Brételes-
Freres, Le Pelletier, Damagny(na Finlândia, meu colega ministro da França, 
tinha esse nome de manteiga-não podia ele imaginar como sua presença me 
transportava, daquele frio e distância, ao Sergipe de minha infância); 
magnésia de Murray, purgante de Leroy. Uma família abastada distinguia-se 
pela espessura do tecido que usava. Quanto mais hirto, grosso e crespo o 
gorgorão, melhor a família. E todo mundo sentia frio: importava-se da 
Romênia petróleo para candeeiros como hoje dos Estados Unidos para 
automóvel. (AMADO, 1999, p. 50-51). 

 

Assim, plenamente inserido em um habitus relacionado ao comércio, à religiosidade, 

aos festejos, à valorização da cultura e do entretenimento, o proprietário de A Razão pautava 

suas ações em princípios práticos visando ao lucro, mas sem perder a flexibilidade que 

convinha ao bom trato social, mas, ainda assim, sua diplomacia não impediu que existissem 

inimizades e perseguições. Na edição publicada no dia 17 de agosto de 1902, Augusto Gomes 
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comunicou uma tentativa de prisão arbitrária motivada pela denúncia de que seria banqueiro 

de jogo do bicho, tal denúncia foi feita pelo Guarda da Mesa Estadual José Fontes e, segundo 

o próprio Augusto, a causa dessa violência seriam perseguições políticas.  

Esse fato repercutiu não só em Estância, mas em todo o Estado e foi noticiado pelo 

jornal O Estado de Sergipe17 em artigo que criticou veementemente tal ato e informou que o 

Presidente Olympio Campos chegou a ameaçar demitir a autoridade responsável pelo caso. 

Outra voz dissonante que emergiu foi mencionada pela neta de Augusto Gomes, a senhora 

Selma Barreto durante entrevista18 concedida a esta pesquisadora. Houve quem dissesse que, 

no período em que foi tesoureiro do Asilo, ele usou os recursos de doação em prol de 

comprovado durante esta pesquisa.

Foi possível identificar um traço recorrente entre os intelectuais sergipanos na 

 

É importante salientar que, neste momento, o campo intelectual sergipano 
era constituído por sociedades de admiração mútua. Os produtores de bens 
culturais possuíam como público os próprios pares, os únicos detentores do 
capital cultural necessário para decodificar a sua produção. Deste modo, os 
intelectuais só podiam obter o reconhecimento daqueles que por serem seus 
concorrentes eram os menos propensa fazê-lo. Assim, para conseguir a 
consagração eles se viam coagidos a fazer certas concessões, a assumir 
algumas regras instituídas pelo grupo. (SOUZA, 2001, p. 64). 

 

Assim, para destacar-se no campo intelectual era preciso também reconhecer seus 

concorrentes, e, ao valorizá-los, valorizar-se, agindo conforme as regras do jogo. Tal prática 

era perceptível em A Razão pelo grande número de notas e artigos elogiosos a membros da 

comunidade sergipana, mais especificamente, a estanciana, no que tange às suas iniciativas 

referentes à cultura, em especial, à leitura e ao entretenimento:  

Entretenimento:

Devido aos esforços da ilustre preceptora publica D.Arabela Ribeiro teremos 
a exibição da peça Helena ou Coração de Mulher no Recreio Familiar e da 
comédia Más tentações. A renda das apresentações será revertida para o 
Asylo (A Razão, 06 de agosto de 1911, n.45, p.2).

Bibliotheca Publica

17 Em edição publicada no dia 19 de agosto de 1902. 
18 Entrevista concedida no dia 12 de maio de 2016. 



55 
A IMPRENSA E O IDEAL CIVILIZATÓRIO  

Communica-nos o diretor da Bibliotheca Publica deste Estado que o ilustre e 
distincto magistrado sergipano, nosso estimado amigo, Dr.Vicente da Silva 
Portella, ofereceu áquelle estabelecimento um caixão de livros e jornaes que 
a Biliotheca ainda não possuía.

Affirma-nos o aludido funcionario que tem encontrado na pessôa do 
ilustrado Dr.Portella um dos melhores amigos do estabelecimento que o 
Governo do Estado confiou á sua direção; e acrescenta que, se continuar a 
ser auxiliado por espíritos generosos como o Dr.Portella e muitos outros, em 
breve a Biliotheca de Sergipe poderá correr parelhas, se não com algumas 
das mais adiantadas do paiz porquanto o Exm. General Presidente do Estado 
deseja dotal-a com um edifício próprio capaz de comportar qualquer 
quantidade de volumes que porventura ella receba. Oxalá que o exemplo do 
venerando magistrado seja seguido por outros conterrâneos. (A Razão, 01 de 
setembro de 1912, n. 35, p. 2).

     

Cumprindo sua missão civilizatória, o jornal deu amplo destaque em suas páginas a 

toda e qualquer manifestação em favor da arte e do desenvolvimento cultural. Mesmo sem 

obter qualquer vantagem pecuniária, Augusto Gomes divulgava eventos culturais que 

ocorriam em Estância. É importante salientar que o hebdomadário estanciano destaca-se 

também pelo grande número de notas sociais que abrangiam desde felicitações por 

nascimentos, aniversários, casamentos e batizados a comunicados de chegadas e partidas de 

pessoas ilustres agradecimentos por visitas à redação: 

Dr. Arruda Brandão

Em companhia dos senhores dr. Josaphat Brandão, conceituado clinico desta 
cidade, José Lima e José Gomes Pacheco, deu-nos segunda-feira, o prazer de 
sua visita o ille. Engenheiro chefe do destricto telegráfico a que está 
compreendido este Estado cujo nome se lê acima. S. Exa. entreteve 
comnosco agradavel palestra pela qual podemos avaliar ser o dr. Arruda 
Beltrão um cavalheiro dotado de finas qualidades de espírito. Agradecendo a 
visita que tão gentilmente nos fez, fazemos votos para que a sua estada na 
nossa cidade seja a mais agradável possível (A Razão, 18 de dezembro de 
1910, n. 49, p. 1).

Nupciaes

Em elegante cartão participaram-nos o seu consorcio no dia 3 do corrente o 
sr. Secundino Corrêa Dias e a exma. Sra. D.Urania Aboim Dias. Muitas 
felicidades é o que desejamos aos venturosos consortes (A Razão, 11 de 
setembro de 1910, nº 35, p. 1).

Notas

Da Bahia chegou est
Joaquim de Souza Sobrinho, abastado capitalista desta praça. Nossas visitas. 
(A Razão, 11 de setembro de 1910, n. 35, p. 1).
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Os excertos acima retratam de modo discreto a infinidade de notas socais veiculadas 

no impresso em estudo, demonstrando, entre outros aspectos, a adequação do mesmo às 

estratégias de aproximação e de reconhecimento diante de pessoas ilustres detentoras de 

capital econômico e/ou simbólico, uma vez que, como pontua Bourdieu (1980): 

A rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social 
consciente ou inconscientemente orientadas para a instituição ou a 
reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis, a curto ou longo 
prazo, isto é, orientadas ´para a transformação de relações contingentes, 
como as relações de vizinhança, de trabalho ou mesmo de parentesco, em 
relações, ao mesmo tempo, necessárias e eletivas, que implicam obrigações 
duráveis subjetivamente sentidas (sentimentos de reconhecimento, de 
respeito, de amizade, etc) ou institucionalmente garantidas (direitos). E isso 
graças à alquimia da troca (de palavras, de presentes, de mulheres, etc.). 
(BOURDIEU, 1980, p. 2).

Os dados levantados durante a pesquisa revelam o caráter dinâmico e empreendedor 

de Augusto Gomes. A partir de sua interação com as condições apresentadas pelo ambiente 

em que vivia e de seus atributos pessoais, conseguiu agregar uma rede composta por 

familiares (cunhado e irmãos), amigos, indivíduos ligados ao comércio, à política, à religião, à 

educação e às artes, em torno do jornal A Razão e em prol de interesses sociais de grande 

relevância. 

Dessa forma, entendo que o jornalista estanciano utilizou seus recursos para ampliar 

sua rede de colaboradores e assim obter maior eficácia em seus empreendimentos pessoais e 

comunitários, pois, conforme pontua Bourdieu (1980), a aquisição de capitais culturais está 

associada a ligações extrafamiliares e a disputas existentes nos diferentes setores dos campos 

sociais. Dessa forma, as relações estabelecidas ocorrem não apenas de forma objetiva, 

também em razão das trocas materiais e simbólicas. 

Assim, ao receber visitas ilustres na redação do seu jornal, Augusto Gomes 

demonstrava ser detentor de significativo capital social. Ao elogiar, parabenizar ou 

simplesmente mencionar positivamente o nome de uma figura de destaque na sociedade 

estanciana nas páginas do impresso, angariava não só simpatia, mas, sobretudo, proteção e 

doações para o Asilo.  

 

 

 



57 
A IMPRENSA E O IDEAL CIVILIZATÓRIO  

2.3 ENTRE A MEDICINA E AS LETRAS: OS ESCRITOS DE DOIS COLABORADORES 

No final do século XIX e início do XX, a medicina alcançou legitimidade através do 

advento de novos conhecimentos científicos, que conferiram diferentes bases de 

fundamentação aos discursos médicos. Esta categoria delegou-se a responsabilidade de liderar 

o processo de higienização da sociedade por meio da educação, daí a natural colocação da 

escola como espaço privilegiado de intervenção A ação desses intelectuais se deu em 

variadas frentes, a imprensa foi uma delas, visto que se fazia necessário divulgar seu ideário 

voltado à modernidade, civilização e higienização. Conforme Dantas (2004), os estudantes 

sergipanos que regressavam da Bahia oriundos da Faculdade de Medicina vinham imbuídos 

das concepções evolucionistas e cientificistas desencadeadas pelas leituras necessárias para a 

elaboração das teses exigidas para as suas formaturas.

Entusiasmados com as teorias científicas vigentes, os jovens médicos procuraram 

intervir na sociedade, ajudando a fundar instituições como a Sociedade Médica de Sergipe 

(1910), A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe (1921) e o Instituto Parreiras Horta 

(1923), além de divulgar suas ideias por meio da imprensa, assim, dentro da extensa cadeia de 

colaboradores do jornal A Razão destacam-se duas figuras Josafá Vieira Brandão e Jessé de 

Andrade Fontes. O primeiro era filho do retratista, Benjamim Brandão e da Professora D. 

Filenila Brandão ou Professora Santa, como era mais conhecida. Nasceu em Estância, em 24 

de outubro de 1880. Josafá cursou os preparatórios em Aracaju, como interno do Colégio 

Parthenon Sergipense do Professor Alfredo Montes19. Recebeu o grau de Doutor em Medicina 

mesmo ano, quando passou a atuar como médico do Hospital Amparo de Maria, conforme 

Guaraná (1925)20. 

Por Decreto de 27 de abril de 1912, foi nomeado Diretor do Atheneu Sergipense, 

tomando posse em 20 de maio seguinte e exonerado, a pedido, por Decreto de 22 de julho de 

191621.  Ao que parece, Josafá manteve boa relação com os alunos, visto que há registro em A 

19 Nasceu em 01 de janeiro de 1848, no município de Nossa Senhora do Socorro e faleceu em Aracaju em 01 de 
agosto de 1906. Foi funcionário público e lente de Inglês por concurso do Atheneu Sergipense (AMORIM, 
2006). 
20 Ainda segundo o Guaraná (1925), mudou-se para a capital em 1911 e em setembro do mesmo ano foi 
comissionado para o tratamento e debelação do surto de varíola em Laranjeiras. Santana (2009) acentua sua 
participação no combate à febre palustre em Itaporanga em 1915, além dos cargos que exerceu em Estância e em 
Aracaju. 
21 O Livro de Atas da Congregação do Atheneu Sergipense (1871-1916, ref. 496FASS01) registra sua 
participação em reuniões ocorridas entre 04 de agosto de 1912 a 19 de julho de 1916. Esse documento encontra-
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Razão de que o médico teria incentivado os alunos a criarem um jornal para expor seus 

escritos, além do registro da homenagem que os discentes lhe fizeram ao afixar um retrato do 

Diretor na sala da congregação do colégio22.

Também, na educação, atuou como Professor de Esperanto no Colégio Tobias Barreto, 

em Estância, no ano de 1911. Josafá Brandão ou Zafá, como era conhecido entre os mais 

próximos, notabilizou-se pelo exercício da benemerência, tendo sido um dos fundadores do 

Hospital Amparo de Maria, no qual foi médico e diretor, além do Asilo Santo Antônio, ao lado 

de Augusto Gomes, Laura Gomes Leite e de João Nogueira (um dos gerentes do jornal). 

Amigos e memorialistas que privaram de sua amizade destacam seu bom-humor proporcional 

ao tamanho avantajado.  

Figura 10 - Josafá Vieira Brandão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Acervo pessoal de Selma Mendonça Gomes. Autoria não identificada. 

      

se no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), criado em 2005 por iniciativa da 
Professora Doutora Eva Maria Siqueira Alves. 
22 Nota publicada no exemplar do dia 13 de dezembro de 1914, n. 48, p.1. 
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No exercício da medicina, um dos seus trabalhos de maior relevância foi a atuação em 

Laranjeiras como médico comissionado do Estado durante o surto de varíola que acometeu a 

cidade, em 1911. O jornal em que colaborava registrou essa empreitada através de várias 

notas, uma delas foi a transcrição de um trecho de outro impresso no qual o marido de uma 

paciente publicou seu agradecimento: 

Dr. Josaphat Brandão

 Continua este nosso amigo a prestar inextimáveis serviços a população de 
Laranjeiras fleagellada ultimamente pela varíola. Graças a competência e ao 
desvelo humanitário medico grande número de pessoas tem sido salvas das 
garras do terrível morbus.

   Como mais uma prova do que afirmamos destaco um agradecimento 

esposa foi atacada pela varíola, devendo em grande parte seu 
restabelecimeno ao Dr. Josaphat, as seguintes linhas:

médico assistente, revelando sempre grande interesse pela enferma, fazendo 
com sua sciencia e a sua reconhecida períci triumphar de tão terrível morbus 
- em meu nome e em nome dos meus filhos- A Razão, 19 
de novembro de 1911, n. 44, p. 3). 

Ainda em 1911, Josafá Brandão candidatou-se ao cargo de Conselheiro da Intendência 

Municipal de Estância, ao lado do amigo Jessé de Andrade Fontes, também médico, sobre o 

qual passo a tecer algumas considerações. 

Jessé de Andrade Fontes era filho de Felisberto Melo e de D. Anna de Andrade Fontes, 

nasceu no Engenho Areias, situado no município de Arauá, em 29 de novembro de 1881. 

Estudou o curso de Humanidades no Atheneu Sergipense e no Parthenon Sergipense. Mudou-

se para a Bahia, onde cursou a Faculdade de Medicina e recebeu o grau de Doutor em 22 de 

dezembro de 190323. Após a formatura, voltou a Sergipe, onde passou a exercer a Clínica 

Geral na cidade de Campos (atual Tobias Barreto) e em Estância, onde também exerceu o 

cargo de Delegado de Higiene em 1911.  De acordo com Dantas (2004), para os estudantes de 

famílias de posse, as opções mais comuns eram as Faculdades de Direito de Recife, do Rio de 

Janeiro e de São Paulo ou a Faculdade de Medicina da Bahia, onde, ao lado das instruções 

técnicas, também cultivavam-se os estudos humanísticos. 

23 
relacionada à cadeira Clínica Psiquiátrica e Moléstia Nervosa, tendo sido aprovado pela banca composta pelos 
seguintes professores: Climério de Oliveira, Deocleciano Ramos e José Adeodato. 
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Esse também foi o destino de Jessé Fontes e de Josafá Brandão, ambos estudaram em 

Salvador e para dividir os custos e mitigar as saudades de casa muitos deles se reuniram em 

repúblicas na capital baiana, como relembra o conterrâneo e companheiro de residência dos 

jovens acadêmicos nesse período em suas crônicas: 

Na Bahia vivemos os três na mesma república de sergipanos, na Ladeira do 
Pelourinho e na Rua do Saldanha. Outro inesquecível companheiro daquele 
tempo foi o Olímpio Cardoso da Silveira, de Cristina, quase tão alto como o 
Josafá, mas sêco e giboso como escrivão Torquato. A princípio, na república 
eram todos amigos - O Zafá, o J. Carvalho e o Leonésio, cantavam ou 
tocavam violão, e não se podia dizer que a vida era má, apesar do pouco 
dinheiro reinante. (CAMPOS, 1965, p. 22).
 

Os jovens médicos foram sócios de uma farmácia durante cerca de dois anos, período 

em que Cezartina Regis24, a primeira farmacêutica de Sergipe, foi funcionária do 

estabelecimento. Josafá e Jessé compartilharam não só o ofício, mas também o gosto pelas 

Letras, exercitado através da imprensa, o principal meio de legitimação da intelectualidade no 

então incipiente campo intelectual sergipano naquele período. 

 

Figura 11  Faculdade de Medicina da Bahia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem retirada do site: www.edufba.ufba.br. Autoria não identificada.  

24 Nasceu no dia 08 de novembro de 1890, em Laranjeiras. Filha de João Régis e Amélia Regis. Iniciou seus 
estudos na cidade natal aos 5 anos de idade. Posteriormente, mudou-se para Aracaju, onde completou o primário 
e fez o curso secundário na Escola Normal. Fez o Exame de Madureza para cursar a Faculdade de Farmácia, 
tendo sido a única aprovada. Viajou para o Rio de Janeiro e passou a residir na casa de parente durante um ano e 
meio para estudar. Concluiu o curso em 1911 e retornou a Sergipe para exercer a profissão. No mesmo ano 
começou a trabalhar em Estância, onde atuou durante dois anos na farmácia pertencente aos doutores Jessé e 
Josafá. Lá, a jovem Cezartina ensinou a manipulação de remédios e teve expressiva participação na vida social 
da cidade (PINA, 1989). 
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No jornal A Razão e nos discursos proferidos pelo Doutor Jessé durante solenidades e 

festas cívicas25, demonstrava-se que a ênfase na oratória era um costume nacional e também 

um traço marcante da vida intelectual sergipana. Jessé dedicou-se ao magistério e boa parte 

dos seus escritos no jornal relacionavam-se a questões de ordem social, política e econômica. 

Procurava estimular o civismo entre os jovens. Praticar o dom da oratória conferia ao seu 

detentor um selo de reconhecimento de erudição e proferir discursos se constituía em um dos 

meios mais utilizados pelos intelectuais para obter reconhecimento, uma vez que a posição 

ocupada no campo intelectual dependia do prestígio de que o agente gozava junto aos seus 

companheiros. Assim, os oradores atuavam como porta-vozes dos interesses e ideias do grupo 

a que estavam ligados e, geralmente, exerciam posições relevantes no interior das instituições 

(SOUZA, 2011). Tal prática pode ser considerada como influência da educação humanista que 

ambos receberam: 

 

A concepção humanística era a essência da educação clássica e erudita que 
privilegiava o conhecimento ilustrado do latim e das línguas estrangeiras 
notadamente o francês, garantia de participação no mundo exterior 
civilizado; da literatura e da retórica, forma do domínio político-social do 
homem culto; e da história sagrada e da história universal, identificação da 
genealogia da nação brasileira branca, civilizada e cristã. (ANDRADE, 
1999, p. 39).

 

No caso em tela, a cultura escolar atuou como agente de socialização, que não seu 

deu apenas através do contato entre os alunos na escola e na faculdade, ela se concretizou, 

principalmente, pela transmissão de um habitus que possibilitou a comunicação entre eles. A 

passagem por instituições educacionais possibilitou-lhes a assimilação de modelos, regras e 

valores que os tornaram aptos a manterem entre si uma relação de cumplicidade.  

 Desse modo, escrever na imprensa era o caminho natural para jovens intelectuais em 

um meio no qual havia pouco espaço para manifestações de erudição. A divulgação de seus 

escritos em jornais legitimava suas práticas diletantes e lhes garantia o aumento do status 

assíduos colaboradores no hebdomadário estanciano e costumavam publicar longos 

25 Três desses discursos foram referenciados por Guaraná (1925). Segundo ele, Jessé Fontes proferiu um discurso 

em Estância; outro ocorreu em 08 de julho de 1921, durante a inauguração da escola Severiano Cardoso, a 12ª 
fundada sob os auspícios da Liga Sergipense contra o Analfabetismo, publicada pelo Correio de Sergipe, em 14 
de julho de 1921, e, por fim, o dicionarista cita um discurso veiculado no jornal O Estado de Sergipe, em 27 de 
abril de 1905. 
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editoriais relacionados a questões políticas, cívicas ou a assuntos que estavam em voga no 

momento: 

 

No meio da mais glacial indiferença, sabendo-se apenas que era um dia de 
festa para o Estado por ter subido ao topo dos mastros nas repartições 

auriverde pendão nacional, passou entre nós a gloriosa data que encima estas 
linhas. Em epochas, que não vão longe, no tempo em que, ainda creança, eu 
começava a cursar as primeiras as primeiras letras, o dia 24 de Outubro era 
festejado nesta boa terra, entre as maiores manifestações de enthusiamo e 
patriótico regozijo por parte de seus habitantes. A cidade amanhecia garrida 
e enfeitada, vestida com as suas melhores galas e bandos patrióticos 
percorriam-na em préstito cívico puxando carros symbolicos, oradores 
faziam-se ouvir inflamados em ardor patriótico, pondo em destaque o valor 
intelectual dos nossos grandes homens e a coragem do sergipano nas pugnas 
em defesa da pátria, e exaltando a grande data em que nos libertamos do 
jugo pesado e tyrannico da então provincia da Bahia. (Dr. Jessé Fontes. In: A 
Razão, 29 de outubro de 1911, n. 67, p. 1).

 

Diante do exposto, é possível afirmar que a atuação dos jovens médicos Jessé Fontes e 

Josafá Brandão no hebodomadário estanciano em estudo inseriu-se em um projeto maior que 

envolveu a defesa de concepções higienistas e civilizatórias. Objetivava-se divulgar e colocar 

tais concepções em prática no âmbito social, utilizando a imprensa estrategicamente como 

veículo de divulgação e de formação da opinião pública e como locus, as instituições 

escolares, na qual atuaram como professores e Josafá como Inspetor do Ensino em Estância e 

Diretor do Atheneu Sergipense. 
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A imprensa é, em synthese, a grande educadora dos povos. O jornal-o 
ousado paladino da idéa, que symbolisa a verdade, ensinando a humanidade 
corruptora a trilha fulgida do de legado dever e do trabalho, foi o maior 
legado que ao mundo civilizado trouxe o grande sabio Gutenberg (Pedro 
Souza Pinto. In: A Razão, 04 de maio de 1913, n.17, p.1).
 
 

 

3.1 ASPECTOS DA ESTRUTURA DO JORNAL 
 

Fundado em 1898, por Augusto Gomes e seu cunhado, o médico João Vieira Leite26, o 

jornal A Razão não foi a primeira incursão de Augusto na área das letras.  Segundo Guaraná 

(1912) em Jornaes, revistas e outras publicações periódicas de 1832 a 190827, o primeiro 

jornal que contou com a participação de ambos foi O Contemporâneo, que surgiu em 1890 e 

circulou apenas durante um ano. Além dos cunhados, o periódico eve João Esteves da 

Silveira28 e Joaquim Gomes de Souza como redator. A publicação era semanal com formato 

0,23x 0,16, com 4 páginas de 3 colunas cada uma, passando depois a ter 0,31x 0,20 e as

26 Conforme Guaraná (1925, p.277), era filho do Coronel Sisenando de Souza Vieira e D. Adelaide Leite Vieira. 
Nasceu em 04 de setembro de 1867, no Engenho São Félix, município de S. Luzia e faleceu em 25 de janeiro de 
1902, a bordo do vapor nacional Manaus, entre os Abrolhos e a cidade de Vitória, onde foi sepultado. Fez os 
preparatórios no interior da Bahia e cursou a Faculdade de Medicina na Bahia e recebeu o grau de Doutor a 27 
de outubro de 1890. Após a formatura, fixou residência e abriu consultório em Estância, tido como um clínico 
inteligente e humanitário. Exerceu diversos cargos em Estância e tornou-se chefe político na cidade. Em relação 
à sua atuação política, Dantas (2004) afirma que João Vieira Leite assumiu o governo de Sergipe no auge de uma 
crise política entre partidos políticos: os Pebas e os Cabaús (Engenho). Vinculado aos Pebas e carente de 
legitimidade pouco fez em sua curta e tumultuada gestão de 11 de setembro de 1894 a 24 de outubro de 1894.Foi 
delegado de polícia, intendente municipal duas vezes, delegado literário, administrador da Mesa de Rendas 
Estaduais em 1895-1897, delegado de higiene e deputado estadual. Foi diretor e médico do Hospital Amparo de 
Maria. 
27 Em edição publicada no dia 25 de agosto de 1912, o jornal A Razão pede licença ao Diário de Manhã para 
transcrever em suas páginas a parte referente aos jornais de Estância, e assim o fez na mesma edição e mais duas 
seguidas: 01/09/1912 e 15/09/1912. Foram citados os seguintes jornais: Recopilador Sergipano (1882-1884), 
Diário do Conselho Geral da Província de Sergipe (1833-1834), A União (1852-1853), A Urtiga (1852-1853), O 
Saquarema (1852-1853), O Sul de Sergipe (1870-1871), Tribuna do Povo (1873-1874), A Águia (1875), O 
Rabudo (1876), O Echo Estanciano (1877-1878), O Mosquito (1878), O Imparcial (1878-1883), O Sagitário 
(1878), O Tribuno (1879-1880), O Pharol (1879-1887), O Monitor (1879-1890), A Opinião (1800), A Tulipa 
(1880), O Século (1880-1881), A Gazetinha (1882), Commerciante (1883-1886), O Commercial (1883), 
Mascotte (1886), A Phalena (1887), O Zé Pereira (1887-1889), O Tribuno (1888-1889), O Porvir (1888), O 
Conservador (18...), O Rio Real (18...), O Meio (1891), O Americano (1892), O Tempo (1893), O Sul de Sergipe 
(1895-1896), O Sereno (1896-1897), A Razão (1898-1908). 
28 Filho do Comendador Ernesto Esteves da Silveira e D. Maria Bem-vinda da Silveira. Nasceu em Estância em 
20 de outubro de 1868. Estudou Humanidades na capital da Bahia e quando retornou a Sergipe foi eleito 
Deputado para o biênio de 1896-1897, secretário do Ateneu Sergipense e Promotor Público de Estância, em 
1898. Foi nomeado Diretor do Grupo Siqueira de Menezes e, em agosto do mesmo ano, membro efetivo do 
Conselho Superior de Instrução Pública. Por decreto de 27 de fevereiro de 1924 foi nomeado Professor interino 

. 



64 
RAZÃO, LUZ E CONHECIMENTO

mesmas páginas de 4 colunas estreitas cada uma, em tipo pequeno. Era impresso na tipografia 

do Monitor na Rua Riachuelo.  

De fato, havia uma vocação jornalística na família Gomes, pois Joaquim Gomes de 

Souza, pai de Augusto, também participou da criação do jornal O Século (1880-1881), ajudou 

a criar o Gabinete Literário de Maruim29 e colaborou no jornal de propriedade do filho, assim 

como José Gomes, morto precocemente aos 27 anos de idade.

 
Figura 12 - Dr. João Vieira Leite 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal A Razão de 24 de fevereiro de 1902, n. 5, p. 1. 

 

Posteriormente, criaram O Sereno, jornal noticioso e recreativo, que funcionou de 

1896 a 1897, seu primeiro número saiu a 11 de abril de 1896. Augusto Gomes era o 

proprietário, teve diversos redatores. Quanto ao formato, era de 0,23X 0,18, com 4 páginas de 

3 colunas cada uma. Segundo Guaraná (1925), A Razão substituiu esse jornal e, talvez por 

conta disso, em algumas notas, haja referência à fundação do jornal como 1896, em alusão ao 

ano de surgimento de O Sereno.

29 Instituição criada em 1877, na cidade de Maruim, Sergipe, sob o patrocínio de alguns cidadãos de posses, 
dentre eles o Comendador João Rodrigues da Cruz. O Gabinete tinha como intuito veicular ideais liberais, 
abolicionistas e republicanos (SILVA, 2006). 
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Figura 13 - Sede do Jornal A Razão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Acervo: Selma Barreto. Autoria não identificada. 
 

Ao transcrever do colega Diário da Manhã trecho referente aos jornais estancianos, 

Augusto Gomes tinha o objetivo de demarcar território no campo cultural sergipano em 

relação à primazia do Recopilador Sergipano 

cabe a honra de ser a localidade onde a imprensa aparece, em Sergipe, pela primeira vez e de 

ter 30. Manter um jornal durante tanto tempo em 

funcionamento ininterrupto no início do século XX, no interior de Sergipe, é algo digno de 

registro, uma vez que os levantamentos feitos por Guaraná (1908) e Andrade (2000) indicam 

que os jornais nesse período tinham uma vida efêmera devido às dificuldades financeiras ou 

perseguições políticas, fato também registrado por Sodré (1977). 

Conforme o Dicionário Filosofia (2003), o vocábulo Razão refere-se à faculdade de 

raciocinar, compreender, ponderar e ajuizar. Os filósofos dividem-se quanto à confiança que 

depositam na razão. Os mais cépticos duvidam dos seus produtos; alguns, 

como Hume, confiam mais nas emoções e sentimentos. Outros, como Descartes ou 

Kant, confiam mais no poder da razão para descobrir verdades importantes.

Para Descartes, a razão é a fonte de todo o conhecimento seguro e verdadeiro, 

faculdade universalmente partilhada, a razão ou bom senso é aquilo que define o homem 

como homem, o que o distingue dos outros animais. Kant, por sua vez, estabelece uma 

30 A Razão, 25 de agosto de 1912, n. 24, p. 2. 
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distinção entre a razão especulativa e razão prática. A razão especulativa exerce-se no campo 

da objetividade científica a um puro saber das coisas. A razão prática abre-se a um outro 

domínio  o da existência moral do homem, único plano onde o problema da realidade tem 

lugar e sentido. No sentido lato, é a razão humana considerada como o conjunto das 

faculdades cognoscitivas que o homem possui e que são a sensibilidade o entendimento e a 

razão. No sentido restrito, a razão é uma das capacidades que o homem tem de conhecer.

O título do jornal alinhou-se ao ideário vigente no país durante o final do século XIX e 

início do XX, coadunando-se com o pensamento positivista, de valorização da ciência, da 

civilização e da modernidade. Em pesquisa realizada na Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional, localizei a existência de jornais com o mesmo nome em outros estados do país: Rio 

de Janeiro (1910-1919), Minas Gerais (1930-1939), Ceará (1920-1929); Mato Grosso (1920-

1949), Rio Grande do Sul (1890-1899) e Bahia (1870-1879).

A Razão tinha o formato de 15x10, com 4 páginas de 3 colunas cada uma.  

Eventualmente, em ocasiões especiais, publicavam-se umas páginas a mais na condição de 

suplemento. A disposição das seções dependia do espaço disponível e das condições 

econômicas e estruturais do jornal. Em algumas edições, pedidos de desculpas foram 

publicados alegando falta de espaço ou de papel para a veiculação de determinada nota ou 

matéria. 

O Major José Nogueira foi gerente e redator do jornal durante dez anos de 1900 a 

1910, era natural de Estância e deixou o emprego para assumir um cargo público em Aracaju. 

Foi substituído por Almiro Cruz, que trabalhou no periódico durante aproximadamente três 

anos e, posteriormente, por Alfredo Silva31, que trabalhou no jornal durante alguns anos e 

assumiu sua direção, a pedido da viúva, Hipólita Tavares Gomes, após o falecimento de 

Augusto Gomes, em 1923.

O expediente, como é comum nas publicações impressas, geralmente vinha na 

primeira página, mas já o localizei na quarta, em alguns números. Neles estão contidas as 

seguintes informações: 

 

 

31 Filho de Júlia Maria da Conceição, nasceu em 26 de março de 1903, em Estância. Casou-se com Maria 
Ferreira Silva e desta união nasceram 04 filhos, além de uma filha adotiva. Após afastar-se do jornal A Razão, 
que foi vendido a Manoel Rodrigues do Nascimento, fundou o jornal A Estância em 04 de outubro de 1931, com 
a ajuda do Dr. Pedro Pires, médico e político local, que cedeu um dos seus prédios localizado à Rua Capitão 
Salomão para a instalação da tipografia. Fonte: Apostila datilografada do Acervo pessoal de Selma Barreto. 
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Expediente

Valores das Assignaturas

Para fora, um anno.................................................................8$000

-se semanalmente e tem sua redação e typographia à Praça 
7 de setembro (A Razão, 3 de abril de 1898, n. 8, p. 1).

   

Obviamente, os valores foram aumentando a cada ano e o processo de assinaturas foi 

se tornando mais complexo, pois o proprietário firmou contrato com alguns correspondentes 

no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em algumas cidades de Alagoas e da Bahia. Vale 

ressaltar que, nessas localidades, o impresso era assinado normalmente por sergipanos 

(estancianos, em sua maioria) que residiam fora do Estado, mas que procuravam preservar 

suas raízes, mantendo-se informados acerca do que ocorria em Sergipe32, além de auxiliarem 

o Asilo Santo Antônio: 

 

Pelo Asylo

Ao secretario do Asylo S. Antonio foi enviada de Santos, a importância de 
60$ pelo nosso patricio o sr.M.Pompidio Santos, excedente da cotisação feita 
entre a colônia sergipana dali, para prestar sincera homenagem á memoria de 
seu inolvidável patrício dr. Fausto Cardoso, a 28 de Agosto. Em nome dos 
infelizes que naquela casa encontram socego agradecemos a lembrança do sr. 
M. Pompidio e de seus dignos companheiros. (A Razão, 03 de novembro de 
1907, n.43, p. 1).

 

Uma informação que passou a ser divulgada no expediente no jornal durante a gestão 

de Augusto Gomes referia-se à questão da responsabilidade em relação ao teor dos textos 

publicados na Seção Pública (mais tarde denominada Livre)33, destinada à divulgação de 

textos pagos ou a pedidos e à cortesia para os assinantes em anúncios:

A redação não se responsabiliza pelas publicações insertas na Seção Pública, 
nem com suas opiniões é solidária, devendo, portanto, os autógrafos virem 
competentemente ditados, assignados e legalizados. A publicação será feira 
por ajuste, sendo o pagamento adiantado.

Os nossos assignantes terão direito a fazer, gratuitamente, duas publicações, 
até meio columna, por anno.

32 Tal informação pode ser confirmada por meio de consulta a alguns números do jornal (28 de janeiro de 1905, 
n.4, 12 de fevereiro de 1907, n.6, p.2, p.2, 31 de março de 1912, n.13, p.3, 23 de julho de 1917, n.27, p.3, 08 de 
outubro de 1921, n.38, p.3) onde foram publicadas notas acerca da assinatura de sergipanos residentes em outros 
Estados, bem como a participação dos mesmos em iniciativas criadas para angariar recursos direcionados ao 
Asilo Santo Antônio. 
33 Na edição publicada no dia 27 de agosto de 1911, n. 32, p. 1, foi informado que as cartas anônimas não seriam 
publicadas. 
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Todo e qualquer negocio relativamente ao jornal deve ser tratado com a 
gerencia desta folha, com exceção do pagamento de assignaturas, que deve 
continuar a cargo do proprietário. (A Razão, 15 de janeiro de 1907, n. 2, p. 
1).

 

Entre 1898, ano da fundação do jornal e 1923, ano do falecimento de Augusto Gomes, 

o hebdomadário teve seções fixas, seções que intitulo como esporádicas e eventuais. As fixas 

estavam presentes em quase todas as edições: 

-Editorial: continha um texto em prosa destacado em uma coluna ou uma coluna e meia no 

lado direito da primeira página, logo abaixo do expediente. A autoria pertencia a um dos 

colaboradores do jornal ou a um autor renomado. Os temas eram variados; alguns de caráter 

moral ou formador: amor, caráter, amizade, virtudes, trabalho, justiça, família, etc. Outros 

relacionados às questões atuais do Brasil, de Sergipe e de Estância, geralmente, envolvendo 

política, educação, saúde e economia.

-Necrologia: anúncios de falecimentos.

-Parabéns ou Felicitações: comunicados sobre aniversários, nascimentos, batizados ou 

casamentos.

-Notas gerais: pequenos textos, normalmente com título sobre fatos ocorridos no Brasil ou no 

restante do mundo. 

-Sobre a Meza: espaço reservado para a divulgação de diversos materiais de leitura enviados 

ao jornal34. 

-Poesia35: espaço destinado à publicação de poemas, geralmente situado no canto superior 

esquerdo da primeira página. Uma das seções mais recorrentes nos exemplares analisados.

-Folhetim: espaço destinado à publicação de narrativas em prosa (contos ou romances) 

divididos em capítulos ou fragmentos.

-Colaboração: espaço reservado na segunda página para a publicação de crônicas ou contos 

assinados pelas colaboradoras fixas: Maracy, pseudônimo de Maria C. Cravo (Professora do 

Colégio Maria Auxiliadora), Cleonice Lins, pseudônimo de Judith Pitanga (irmã de Verçosa 

Pitanga, dentista e colaborador esporádico do jornal) e Rita E. M. Toledo36, professora 

34 Esta seção será abordada com maior profundidade em um tópico específico. 
35 Uma das seções de publicação mais recorrente do jornal. Dentro do corpus analisado, raras foram as ocasiões 
em que não localizei, no mínimo, um poema, havendo situações de publicação de dois ou três poemas no mesmo 
exemplar. 
36 Conforme publicação do dia 18 de julho de 1909, n. 25, p. 1. 
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primária e a única que não utilizava pseudônimo37. Com temáticas variadas, as autoras 

carregavam na emoção e no sentimentalismo em seus escritos. Havia um revezamento e, ao 

que parece, as autoras faziam parte da sociedade estanciana, pois dedicavam textos entre si e 

costumavam enviar e receber felicitações no jornal por ocasião dos festejos natalinos ou no 

aniversário do jornal. 

Várias: pequenas notas sobre acontecimentos ocorridos no mundo.

Anúncios: geralmente alocados na página quatro, mas também costumavam ser distribuídos 

nas demais páginas na parte inferior do jornal. Os reclames relacionavam-se a produtos e 

serviços diversos, além de achados e perdidos. Augusto Gomes também divulgava produtos 

da sua papelaria e livraria, além dos serviços gráficos realizados pela tipografia do jornal. As 

ilustrações eram escassas devido aos poucos recursos tipográficos. 

Editais: espaço destinado para a divulgação de editais ou demais comunicados oficiais.

Balancete do Asilo: espaço reservado para a divulgação do movimento financeiro do Asilo 

Santo Antônio38.

No grupo das seções esporádicas temos:

Retalhos: seção contendo texto dos mais variados gêneros: contos, crônicas, receitas 

culinárias e trechos de discursos.

 Várias: pequenas notas sobre acontecimentos ocorridos no mundo. No agrupamento das 

seções eventuais temos:

Primeiros vôos: seção destinada à publicação de poemas dos alunos do Colégio Tobias 

Barreto39. A seção continha sonetos e quadras geralmente com temáticas amorosas e 

dedicados a namoradas, pretendentes, mães e amigos.

Também, no âmbito das seções eventuais, agrupo as informações sobre a campanha 

para a criação do jardim público, por exemplo. Nessa seção, eram listados, semanalmente, as 

doações arrecadadas e os nomes dos doadores e colaboradores para a criação do jardim 

37 As informações relativas ao nomes reais da colaboradoras que utilizavam pseudônimos foram extraídas do 
próprio jornal em textos que aludiam às mesmas de modo elogioso ou em notas de felicitações pela passagem 
dos seus aniversários. Ao que parece, no caso das referidas colaboradoras, havia satisfação em revelar seus 
nomes para os leitores, o que pode ser indício da distinção atrelada à prática da escrita. 
38 Como Augusto Gomes era tesoureiro do Asilo, as comunicações acerca desta instituição eram bastante 
frequentes. 
39 Esta seção foi publicada de outubro a dezembro de 1911. Os alunos que tiveram seus poemas veiculados no 
jornal foram: Adelstan de Souza Freire (quatro poemas), Jovino Leite (dois poemas), Telesphoro Fontes (dois 
poemas) e Manoel F. Freire (um poema). 
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público da cidade. Notícias sobre o surto de varíola em Sergipe (número de mortos em cada 

cidade e as ações do governo para o combate), notas sobre a organização de eventos religiosos 

e festivos na cidade: novenas, carnaval, dentre outras, também eram expostas nessa seção. 

A partir da análise dos exemplares localizados, é possível afirmar que, em sua primeira 

fase, de 1898 a 1923, período em que foi administrado por Augusto Gomes, o jornal A Razão 

teve uma configuração noticiosa, pedagógica e literária, e esses elementos foram veiculados 

de forma bastante equilibrada. Tal configuração adequou-se aos objetivos propostos pelo 

jornal: defender os interesses sociais, instruir e deleitar.

 

3.2 DELEITAR E EDUCAR: O PAPEL ATRIBUÍDO À IMPRENSA 

Imbuída do seu papel informativo, instrutivo e civilizador perante a sociedade 

brasileira durante o século XIX e início do XX, a imprensa deu plena vazão à sua dimensão 

educativa e tornou-se palco dos principais debates do período, espaço difusor de informação, 

conhecimento e de incentivo às artes. Criada por homens maduros atuantes em variadas 

profissões, como médicos, advogados, professores, padres e farmacêuticos ou por sonhadores 

estudantes, a maioria dos periódicos tinha vida efêmera devido a dificuldades financeiras ou a 

perseguições políticas. Entretanto, o desejo de debater e expor seus escritos não arrefecia e 

muitos colaboradores voltavam a se reunir e criar novos jornais. 

Conforme Neves (1999), em um processo desencadeado durante o século XIX, o 

mundo dos livros e impressos começava a revelar sua importância na sociedade, funcionando 

também como ponto de conversa para uma elite intelectual em construção, que principiava a 

fazer o uso público de sua razão, no sentido de Kant (1974). Tal elite passara a defender sua 

liberdade crítica, criando seus próprios espaços de socialização e debates.          

Nélson Werneck Sodré (1977) pontua que, no decorrer do século XIX, questões e 

reformas refletiam-se na imprensa cuja influência ia se ampliando cada vez mais. Assim, a 

imprensa desse contexto histórico passou a adquirir nova fisionomia dada a sua evolução 

técnica. 

A Razão, sem sombra de dúvidas, foi um dos jornais mais longevos de Sergipe e em 

sua primeira fase, de 1898 a 1923, procurou cumprir seu propósito inicial: defender os 

interesses sociais. Obviamente, havia também interesses comerciais envolvidos, mas a 

tendência literária sempre se manteve em destaque. Diante da amplitude desse objetivo, 
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naturalmente surgiam embates e críticas, daí a constante autodefesa por meio de artigos 

transcritos de outros impressos ou produzidos pelos próprios colaboradores: 

A preocupação fundamental dos jornais, nessa época, é o fato político. Note-
se: não é política, mas o fato político. Ora, o fato político ocorre, então, em 
área restrita, a área ocupada pelos políticos, por aqueles que estão ligados ao 
problema do poder. Assim, nessa dimensão reduzida, as questões são 
pessoais, giram em torno de atos, pensamentos ou decisões de indivíduos, os 
indivíduos que protagonizam o fato político Daí o caráter pessoal que 
assumem as campanhas; a necessidade de endeusar ou de destruir o 
indivíduo. Tudo se personaliza e se individualiza. Daí a virulência da 
linguagem da imprensa política, ou o seu servilismo, como antípoda. 
(SODRÉ, 1977, p. 317).

 

Em Estância, assim como em outras cidades pequenas, tais desentendimentos e até 

mesmo as alianças se potencializaram devido ao fato de todos se conhecerem e circularem os 

mesmos ambientes. Assim, embora esforçando-se para aparentar uma altivez e distanciamento 

das picuinhas locais, muitas vezes, as publicações de A Razão recaíam no lugar-comum do 

elogio fácil aos amigos e da crítica desmedida aos inimigos. 

Como exemplo, cito a relação de Augusto Gomes com um dos chefes políticos locais, 

o farmacêutico Pedro Pires, chefe do Partido Republicano local e constantemente citado em 

notas elogiosas no jornal A Razão. Por outro lado, as cobranças por ações por parte da 

intendência municipal eram constantes e se relacionavam principalmente a temas como: 

auxílio ao hospital de caridade, higiene das ruas e do mercado municipal, iluminação pública, 

criação do jardim público e a reforma da ponte sobre o Rio Piauitinga. 

Os textos em defesa da imprensa eram tão recorrentes quanto o excerto abaixo, 

retirado de um editorial escrito pelo gerente José Nogueira por ocasião do anúncio da chegada 

de novo material tipográfico vindo do Rio de Janeiro para A Razão: 

 

[...] O que sei é que para um ignorante um jornal nada vale, para nada presta 
e que não adianta cousa alguma o haver em uma cidade de grande 
movimento como é esta, um órgão da imprensa sempre prompto a defender 
os seus direitos, a exaltar os seus brios e pugnar pela liberdade de seus 
conterrâneos, porque para ele, estas cousas são de somenos importância. 

O que sei é que a humanidade é ingratíssima para com aqueles que 
trabalham pelo seu levantamento intelectual e moral, espancando as trevas 
da ignorância e do crime em prol do incandescente luz da instrucção e da 
civilização.(A Razão, 17 de maio de 1905, n.18, p.1, grifos da autora).
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De modo contundente, Nogueira, companheiro de Augusto Gomes nas lides da 

imprensa, procurava responder aos críticos do periódico, e, ao mesmo tempo, valorizá-lo, 

enfatizando seu papel, a saber, defender seus direitos (da sociedade), pugnar pela liberdade; e 

mencionando aspectos, como: intelecto e moral, trevas em oposição à luz, sempre no sentido 

de propiciar instrução e civilização. 

A publicação de textos com essa temática dá a entender que o periódico precisava 

convencer os leitores acerca da sua importância para, dessa forma, conquistar mais espaço, 

assinantes e leitores, os quais deveriam estar convictos sobre o seu valor para assim também 

engajarem-se nesse projeto: 

 

                                    A Imprensa

Poderosa, gigantesca, formidável, a sua força, o seu poder, o seu prestígio, se 
firma na grandeza dos seus princípios, na puresa de suas idéas, na convicção 
inabalável de suas doutrinas.

Bella, majestosa, altiva, independente, criteriosa, austera,- a liberdade, a 
ordem, a moralidade, o direito, a justiça, o trabalho e a paz, tem nella o seu 
cultor mais sincero, o seu defensor mais forte.

Irmã gêmea da ordem, companheira inseparável do direito e da justiça, ella 
sabe se erguer e, num assombro de coragem desmedida, impõe aos torpes 
prevaricadores o caminho que devem seguir.

Restauradora da ordem, precursora das grandes idéas, as suas victorias 
extraordinárias, os seus triumphos inacessíveis hão de conduzir a 
humanidade ao norte surpreendente e admirável do progresso e da 
perfectibilidade. É a imprensa o grande livro aberto ao povo,- onde lê 
quotidianamente as mais edificantes lecções do civismo. (E. Velho. In: A 
Razão, 28 de fevereiro de 1909, n. 9, p.1).

 

Na passagem acima, destaca-se a intensa adjetivação relacionada à imprensa: 

poderosa, gigantesca, formidável, bela, majestosa, altiva, independente, criteriosa e austera. 

De modo hiperbólico, o autor procura exaltar as qualidades da imprensa, a fim de torná-la 

mais forte e, consequentemente, fortalecer seus colaboradores no campo social. Diante das 

relações de força inerentes ao campo, cabia aos envolvidos lutarem pela sua legitimação junto 

à sociedade, mostrando-lhe incessantemente os seus esforços para defendê-la: 

                          A missão dos jornaes

 

-me um esplêndido 

deveres. No começo do artigo liam-se dois versos que diziam:
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molde já não pode existir com êxito. O jornal barato, de muitas páginas, 
vende-se por menos do valor do papel em que é impresso, está nas mãos da 
publicidade que lhe paga todas as despesas e lucros. E, todavia, ainda há 
jornaes que sustentam os direitos e interesses do povo, e o fazem não tanto 
com artigos de fundo, mas publicando notícias, apresentando 
quotidianamente a história do mundo e referindo não só acontecimento, 
factos mas pensamento, opiniões, descobertas. É a posse de notícias, o 
conhecimento da vida quotidiana do mundo, do seu pensamento e 
movimento constante a arma mais eficaz de proteção da sociedade. A justiça 
e a verdade florescem à luz da imprensa. [...] A função do jornal é esclarecer, 
aconselhar, informar, expor, antes que persuadir ou denunciar (Professor 
Vicenzo Grossi. In: A Razão, 18 de julho de 1909, n. 28, p. 1).

 

É interessante destacar que, embora mencionasse o contato com outros jornais 

publicados em Aracaju e em outras cidades do Estado na seção Sobre a Meza40, além de 

colegas ligados a periódicos de todas as regiões do Brasil com os quais mantinha relação 

cordial de permuta e de reverência. 

Digna de nota também é a presença de artigos em defesa do jornal na comemoração do 

seu aniversário, que acontecia no dia 11 de abril ou na edição mais próxima. Todos os anos, 

na primeira página figuravam longos textos laudatórios, geralmente redigidos por um dos 

colaboradores, pelo gerente José Nogueira ou pelo próprio Augusto Gomes. As temáticas 

recorrentes eram a defesa do papel da imprensa e a luta para manter o periódico em 

funcionamento frente às adversidades financeiras e aos ataques dos desafetos: 

 

                          15 annos!

     Fez hontem 15 annos que veio á luz esta folha. Ao viandante é grato o 
vencer mais um trecho do escabroso e ingrato caminho que trilha, 
impulsionado por causa ignorada e estranha, tal a vida para o homem. 
Retroceder não é possível, abater-se-fraqueza. Sejam quaes forem os teus 
obstáculos, cumpre vencê-

   Fechamos, portanto, os ouvidos aos cretinos e o coração aos Buchanan 
contemporâneos e assim couraçados, vamos prosseguindo até o fim da nossa 
missão, porque todo homem tem uma missão a cumprir. A nossa, salvo erro 
de apreciação vamos cumprindo penosamente, porém cumprindo-a sempre. 
Por ella temos sorvido até as vezes o cálix do desespero e também feito 
sorve-o a muitos, o que compensa. Adeantar-se, julgar a sociedade uma coisa 
sem nexo nem digna de respeito; a vida, propriedade do primeiro scelerado; 
a honra, um mytho; o direito um erro é que não temos consentido. 

40 Seção fixa do jornal sobre a qual me debruçarei mais adiante. 
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    A vida de um jornal em certas partes ainda é a mesma das plantas de 
estufa: regularizada, estreita e observada. Qualquer esforço pode matal-a ou 
amordaçal-a talvez para sempre. Assim, é forçoso proceder cautelosamente. 
A caneta não é arma de combate physico, se bem que de precisão e efeitos 
admiráveis nos moraes. O jornal que todas as manhãs o assignante lê, custa 
horas e horas de estudo e estas são roubadas ao descanço. Enquanto o 
público dorme o artista das letras vela e medita. Só ele compreende, mede o 
alcance e sente a satisfação de ver cumprido mais um anno de activo e 
incessante labor. Lançando um olhar retrospectivo sobre o tempo decorrido e 
avaliando quanto de esforço durante ele dispendeu, sente-se rejuvenescer e 
cria alentos novos para enfrentar um futuro ignorado. Por isto, por este 
motivo, o dia de ontem foi para nós de imenso jubilo e de agradecimento aos 
que nos ajudam e auxiliam. 

    15 annos de vida quase ininterrupta para um jornal em Sergipe, representa 
já alguma cousa e recomenda bastante o publico a que elle serve. 
Desaffectos temol-os, seria vergonhoso não tel-os, porem incluimol-os na 
espécie de animaes que Seneca ideou: vermes que nascem, morrem e 
apodrecem. Concluímos congratulando-nos com os nossos patrícios e 
prometendo continuar a servil-os da melhor forma, mantendo esta folha na 
linha de conducta e de batalha que, para honra nossa, ocupa há muito. (A 
Razão, 12 de abril de 1908, n. 14, p. 1).

 

Assim, de modo exaltado, o periódico em estudo procurou destacar os atributos da 

imprensa perante a sociedade no intuito de angariar distinção e legitimidade notadamente em 

um período no qual elementos como instrução, leitura e literatura não detinham a devida 

atenção por parte dos indivíduos, ou seja, a leitura não estava na ordem do dia, não era 

prioridade em meio à luta pela sobrevivência e às dificuldades de acesso à educação. 

que constrange os agentes nele envolvidos, 

atuam conforme suas posições relativas no campo de forças, conservando ou transformando a 

sua estrutura. Desse modo, ao procurar publicar texto em que se autoelogiava ou em que 

expunha congratulações de outros jornais, o impresso estanciano procurava estrategicamente 

acumular maior capital social e distinguir-se em relação às demais publicações que 

circulavam no período.

Além disso, denunciar, cobrar e criticar, ainda que com cautela, causava incômodo em 

uma cidade pequena e surgiam desafetos. Em que pese o fato de procurar mostrar-se uma 

cidade culta, berço da imprensa e de grandes intelectuais, afeita às grandes festas sacras e 

profanas, Estância sofria os efeitos da monotonia e do descaso das autoridades em relação à 

saúde, educação, higiene e iluminação pública.  
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3.3 SOBRE A MEZA: A CIRCULAÇÃO DE OBRAS NAS PÁGINAS DE A RAZÃO
   

  Nos jornais do século XIX e início do XX uma prática bastante comum era a da troca 

de exemplares cujo intuito era propiciar a circulação de impressos. Tal prática favorecia não 

só a divulgação das produções jornalísticas, mas também a de outros materiais de leitura 

como: atas, anais de congressos, traduções de compêndios, poemas, romances, revistas, 

dicionários, gramáticas, manuais, discursos e circulares, além de estimular o hábito de leitura 

de outros tipos textuais entre os leitores do jornal. Um dos indícios de tal propósito educativo 

era a assídua comunicação com instituições e intelectuais. Nesse contexto, um dos segmentos 

fixos do jornal que merece destaque é a seção Sobre a Meza, cujo sugestivo título remete ao 

eminente ato de leitura e posterior apreciação por parte do colaborador do impresso 

estanciano:

 

Sobre a Meza

1 circular do Gabinete de Leitura de S. José do Paraíso, Minas, 
comunicando-nos a posse de sua nova directoria, para o anno corrente e 
solicitando a remessa desta folha. Agradecendo a gentileza do digno 
secretario, procuraremos atender ao seu pedido. (A Razão, 16 de junho de 
1907, p. 2).

      

Já os Gabinetes e Bibliotecas, por sua vez, ao estabelecerem contato com os impressos 

aumentavam seu acervo com o recebimento de doações de exemplares de jornais: 

 

Sobre a Meza
O digno diretor da Biblioteca Pública de Maceió, sr. Rosalvo Ribeiro, 
dignou-se de enviar-nos a circular seguinte, que agradecemos, não nos 
esquecendo também do seu pedido.
Bibliotheca Publica do Estado de Alagoas
Maceió, 30 /01 /1907.

-Sergipe

 
Desejando dar o maior desenvolvimento possível a esta Bibliotheca que tão 
bons serviços vae prestando a população desta Capital, tomo a liberdade de 
appellar para vossa dedicação á causa da instrucção pedindo para este 

saíhirem da typographia desse conceituado órgão.
Confiante no vosso benévolo acolhimento a este apelo, desde já manifesto-
me sinceramente agradecido por esse valioso auxilio, apresentando-vos os 
meus protestos de alta estima e distincta consideração. 

O Director

(Rosalvo Ribeiro. In: A Razão, 24 de fevereiro de 1907, n. 8, p.3).
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Não havia página fixa para essa seção ser veiculada, os dados levantados na pesquisa 

indicam que a mesma geralmente era publicada na página dois ou três, a depender do espaço 

existente no jornal. Também localizei diversos exemplares em que tal segmento não foi 

publicado, o que leva a supor que sua veiculação dependia do recebimento de textos ou de 

documentos em tempo hábil para serem incluídos na edição da semana.

A quantidade de impressos oriundos de diferentes regiões do Brasil na referida seção 

chama a atenção, o que pode constituir um indício não só do processo de circulação de textos 

naquele período, mas, principalmente, da importância do jornal como veículo de 

comunicação: 

Sobre a Meza

Temos:

Diversos números do Echo de Sergipe, do Rio, jornal político e dedicado aos 
interesses deste estado, o qual é proficientemente dirigido pelo notável 
homem de letras e politico dr. Felisbello Freire.

Agradecendo a visita do ilustre colega desejamos-lhe largo futuro (A Razão, 
23 de maio de 1909, n. 21, p. 3).

Sobre a Meza

Temos: 

Circular do ilustre diretor geral do importante estabelecimento industrial 
farmacêutico Souza Soares de Pelotas comunicando-nos que o referido 

dos grandes seguintes exposições: Internacional de Genova, Economia 
Domestica de Paris, Industrial de Rotterdam e Nacional do Rio de Janeiro, 
todos recentemente realizados, o que também registramos com prazer. (A 
Razão, 10 de outubro de 1909, n. 40, p. 3).

 

No caso da primeira nota, verifica-se o tom apologético utilizado pelo jornal para 

dirigir-se a Felisbelo Freire41. A troca de elogios entre os pares no campo intelectual durante o 

período republicano foi mencionada por Machado Neto (1973).  Tendo a existência de um 

grupo relativamente reduzido de leitores, era natural que os próprios jornalistas apreciassem 

as produções dos colegas e enaltecessem o que lhes era familiar ou conveniente valorizar. 

41 Felisbelo Firmo Freire de Oliveira era filho do coronel homônimo e de D. Rosa do Amarante Góes Freire. 
Nasceu em 30 de janeiro de 1858, em Itaporanga, e faleceu na Capital Federal em 1

(1925). Escreveu: História de Sergipe, História Territorial do Brasil, A História da Revolução de 06 de 
setembro, História da República dos Estados Unidos do Brasil. É considerado o pai da Historiografia de Sergipe. 
Para maiores informações consultar ALVES (2010). 
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Felisbelo Freire foi mais um dos que precisaram, devido aos estudos e a questões pessoais, 

residir em outras terras, cujo desenvolvimento econômico e cultural era mais adiantado, para 

dar vazão ao seu talento.

A divulgação de outros jornais visava à permuta de exemplares, o que favorecia que o 

hebdomadário estanciano circulasse em outras regiões do país. Dessa forma, era possível 

conquistar novos assinantes, uma vez que havia correspondentes em Alagoas, Maceió e no 

Rio de Janeiro (sergipanos que residiam nesses locais), além de abrir caminho para firmar 

parcerias comerciais futuras com tais estabelecimentos.

A realização de permutas envolvendo o jornal, o Asilo Santo Antonio e empresas era 

uma estratégia muito utilizada por Augusto Gomes para angariar recursos financeiros para a 

entidade da qual era tesoureiro (o Asilo), para os negócios que gerenciava (o jornal, a livraria 

Biblioteca do Povo de Lisboa. A renda obtida com a venda dos livros deveria ser revertida 

para o Asilo, em seguida, no mesmo texto, há um anúncio exaltando a empresa e suas demais 

publicações, bem como a informação de que os romances doados e outros seriam adquiridos 

na tipografia do jornal, ou seja, em agradecimento pelas doações, o jornalista fez um anúncio 

da editora e ainda firmou contrato com a mesma para vender seus livros em Estância.

Seguindo a orientação predominantemente católica e moralizadora do impresso, o 

segmento em questão também se destacou por divulgar, em alguns exemplares, publicações 

pertencentes a ordens religiosas: 

 

Sobre a Meza

Temos:

Offerecido pela exma. D. Laura Gomes Leite um exemplar do Almanach 
illustrado das famílias catholicas para 1908, editado no collegio salesiano 
S.Rosa no Rio de Janeiro. O presente número, além dos belos escriptos de 
que vem recheado, constituindo um gênero de leitura instructiva e variada, é 
organizado de fotogravuras sacras lindíssimas. 

Agrademos penhorados a gentileza da distincta ofertante. (A Razão,03 de 
janeiro de 1908, p.3, grifo da autora).

 

Nessa nota destaca-se a utilização dos adjetivos: instructiva e variada, visando a 

chamar a atenção para a utilidade da leitura dessa publicação para os leitores da folha 
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estanciana, a qual procurava contribuir para o cumprimento de mais uma de suas missões: 

instruir e deleitar.

Ainda seguindo o propósito de valorizar a leitura, também foi recorrente nessa sessão 

a divulgação do contato com bibliotecas e gabinetes de leitura. Nesse sentido, no caso de 

Sergipe, estabeleceu-se uma conexão entre o jornal em estudo e o Diretor da Biblioteca 

Pública Ephipâneo Dórea42, mediada pela troca de elogios, doação de exemplares do jornal, 

de livros, bem envio de circulares.  O Diretor atestava a boa relação entre a cidade de Estância 

e a biblioteca pela doação de livros por parte de ilustres cidadãos daquela localidade. Já em 

outra oportunidade, o jornal agradece ao Diretor pela doação de um exemplar de um livro.

Após ter assumido o cargo, ao final de cada ano, o bibliotecário elaborava um relatório 

explanando sobre suas atividades, como um dos deveres inerentes à sua função. Tal 

documento era enviado ao Presidente da Província e também a alguns órgãos e impressos, um 

deles foi o jornal A Razão. Nesse documento, o funcionário público resumiu as atividades que 

desenvolveu ao assumir a direção da biblioteca: organização e catalogação do acervo, 

recebimento de doações de livros e jornais por parte de pessoas ilustres e de grupos 

organizados, a exemplo da já citada doação oriunda da cidade de Estância. 

O reconhecimento de Epifãnio Dórea em relação às terras do Piauitinga também 

aparece em ofício encaminhado ao senhor José Vieira de Souza, um morador da cidade que 

havia lhe enviado uma carta oferecendo à Biblioteca Pública a doação de impressos e 

manuscritos pertencentes ao bispo sergipano Dom Querino de Souza43

tenho recebido belos auxílios para a obra que emprehendi, na qualidade de modesto 

funcionário publico, de colocar a nossa unica Bibliotheca Publica em situação compatível 

com a cultura do tempo. E da Estancia, da terra dos belos empreendimentos, do berço da 

nossa imprensa, o jardim de Sergipe, esper  In: A Razão, 06 

de julho de 1913, n. 25, p. 2).

42 Epiphânio da Fonseca Dórea nasceu no dia 07 de abril de 1884, na Fazenda Barro Caído em Campos do Rio 
Real, atual cidade de Tobias Barreto. Filho do Capitão da Guarda Nacional, José Narciso Chaves de Menezes e 
de D. Josefa da Fonseca Dórea. Atuou como comerciário, suplente do juízo municipal em Boquim, secretário da 
Intendência da mesma localidade, promotor adjunto em Maruim e secretário do Gabinete de Leitura na mesma 
cidade. Em 21 de outubro de1908, foi nomeado bibliotecário da Biblioteca Pública do Estado de Sergipe. Foi 
sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Campello (2015) afirma que Dórea participou na formação 
de praticamente todos os centros de estudo, arquivos, bibliotecas, revistas e institutos dedicados às humanidades 
no Estado de Sergipe. Faleceu em 07 de junho de 1975, em Aracaju (MEDINA, 2009). 
43 Nascido em Estância a 25 de setembro de 1813. Filho de João Quirino de Souza e de Vitória Gonçalves Stella. 
Foi bispo em Goiás. Faleceu em 12 de setembro de 1863. Para maior aprofundamento consultar: GUARANÁ 
(1925) e ALMEIDA NETO (2007). 
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Compreendo que, para além de uma certa afinidade intelectual e da existência de 

interesses comuns entre Augusto Ramos e Epifânio Dórea, havia, por parte do primeiro, uma 

postura estratégica em procurar relacionar-se com o Diretor da Biblioteca Pública do Estado. 

Imbuído do espírito de progresso e modernização por meio da leitura, convinha ao jornalista 

buscar aproximação com intelectuais com um propósito semelhante. Dessa forma, divulgava 

seu jornal, acumulava capital cultural e obtinha auxílio em seus projetos.

A análise da sessão Sobre a Meza possibilitou a percepção de algumas práticas 

recorrentes na administração do jornal em estudo, bem como nas relações sociais 

estabelecidas pelo seu proprietário, o jornalista Augusto Gomes. Analisando os textos do 

jornal, foi possível notar a estratégia de elogiar e assim, aproximar-se, no intuito de 

estabelecer parcerias com empresas, associações de classe e instituições públicas ou privadas 

relacionadas à leitura, ou seja, ao divulgar, gratuitamente, por exemplo, a posse de novas 

diretorias de associações ou a formação de sociedades comerciais, o impresso fortalecia suas 

relações e ampliava seu capital social. 

Outra prática bastante recorrente era a comunicação com jornais de várias cidades do 

Brasil visando à realização de permutas, o que favorecia sobremaneira a divulgação dos seus 

impressos sem grandes custos e, eventualmente, a obtenção de novos leitores e assinantes. No 

caso dos livros, localizamos comentários referentes a compêndios e a obras literárias. 

Geralmente em tom elogioso, o redator elencava as características positivas e recomendava a 

leitura.

Enfim, são elementos que, analisados em cruzamento com outras fontes, possibilitam 

uma aproximação dos indícios relativos ao material de leitura que circulava em Sergipe no 

período em estudo.  

 

3.4 ÍNDICIOS DA CIRCULAÇÃO DE LIVROS E ALMANAQUES POR MEIO DOS 
ANÚNCIOS

Além do aspecto informativo, o jornal A Razão também atuou no incentivo à cultura e 

principalmente à leitura, por meio da publicação de variados anúncios de livros, de saraus, 

concertos musicais e apresentações teatrais, configurando-se assim, como um importante 

veículo de sociabilidade na cidade de Estância. Ultrapassando a condição de uma simples nota 

para ocupar um pequeno espaço no periódico, os textos que ora analisarei servem como 

indício das práticas culturais vigentes no período. 
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Freyre (1979) assinala que os anúncios de jornal são de extrema importância para 

reconstituir passados desfeitos ou civilizações extintas de um povo, já que revelam o 

cotidiano da sociedade em determinada época fornecendo detalhes preciosos aos cientistas 

mod

1979, p. 29). Ainda que com certo exagero, o pesquisador procurou fazer jus à importância 

dos jornais como fonte de pesquisa. 

O primeiro anúncio de que se tem notícia no Brasil, conforme Carrascoza (1999), 

surgiu em 1808 e relacionava-se à compra de casas. Algum tempo depois, pequenos textos 

semelhantes a esses começaram a surgir na imprensa brasileira. Nesses textos se anunciava 

todo o tipo de acontecimento: da comercialização de escravos à briga entre vizinhos. Eram 

textos, em geral, curtos, sem ilustrações, descritivos e informativos em forma de classificados. 

Conforme Lisboa (1991, p. 27), na conjuntura histórica das primeiras décadas do 

século XIX, no mundo luso-brasileiro, os anúncios nos jornais  chamados naquela época de 

 surgiram como um elemento primordial para a venda de qualquer produto, pois se 

constituíam em ofertas públicas.

O anúncio, de modo geral, pode ser definido como um texto impresso direcionado às 

necessidades da sociedade para divulgar produtos ou serviços de compra e venda 

publicamente. Como sabemos, as necessidades variam conforme cada época e sociedade. No 

século XIX, as necessidades divulgadas nos jornais relacionavam-se, principalmente, ao 

comércio, à educação, à divulgação de serviços e às artes. 

no número tal vende-

da época, dentre muitos podemos citar o Jornal do Aracaju. Na época estudada, inexistia uma 

concepção fixa e rígida para os anúncios, sendo que cada anunciante preenchia o seu espaço 

da forma que melhor lhe conviesse, utilizando recursos e argumentos que considerassem 

legítimos. Freyre (1979) argumenta que se trata de uma linguagem à vontade, já que os 

anúncios, na maioria das vezes, eram redigidos por pessoas iletradas que buscavam vender o 

anunciadas vendas de casas, fuga de escravos, bem como era feita a divulgação de hotéis, 

anúncios apresentavam uma linguagem farta de adjetivação, porém concisa, uma vez que o 

espaço era reduzido (MARTINS, 1997, p. 24).  
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Embora com escassos recursos tipográficos, o impresso do qual trato nesta pesquisa 

alinhou-se aos moldes dos anúncios publicados em jornais de Aracaju e de outras cidades do 

Brasil. Em seus primeiros anos de funcionamento, o jornal A Razão consistiu em um dos 

principais meios de comunicação da cidade de Estância. Em suas páginas, que eram impressas 

apenas uma vez por semana, figuravam informações importantes para o cotidiano da cidade. 

Eram lidas geralmente aos domingos pelos moradores das cidades, os quais organizavam, a 

partir daí, parte do seu cotidiano semanal.       

Geralmente, os anúncios eram pagos e alocados na quarta e última página, aspecto 

verificado em outros jornais da época, mas, a depender do espaço disponível e, possivelmente, 

do valor pago, eles poderiam ter maior ou menor destaque e aparecer, inclusive, na primeira 

página. No início do século XX, destacaram-se os reclames de medicamentos, de vendas de 

produtos variados ou prestação de serviços: 

Convem ler: As pessoas que sofrem de prisão de ventre, indigestão, 
palpitações, dores no coração, mollesa, desanimo, fastio, tristeza, dores de 
cabeça, nevralgias, enxaqueca, cólicas, hemorroidas, doenças graves do 
estomago, fígado, rins, intestinos, escrofulos e cores pálidas, pessoas fracas, 
sem vontade própria, irregularidades na menstruação, corrimento, flores 
brancas, fastio e tantas outras moléstias consequências destas, serão 
radicalmente curadas, e em pouco tempo, com as Pílulas Antidyspepticas 
do dr. Oscar Heinzelman. 

Vende-se na pharmacia Pires

AGENTES GERAES

                  SILVA GOMES & Cia.

RIO DE JANEIRO (A Razão, 19 de fevereiro de 1917, n.7, p. 4, grifos 
originais).

 

Quem quiser andar dandy

É comprar na Guarany

E no luxo, na perfeição

Visitar a exposição

Anda sujo quem quer

Com o sabão do Eliezer (A Razão, 15 de agosto de 1909, n.32, p.4).

 

Clínica Medico Cirurgica

Do

Dr. João Dantas de Magalhães
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Acceita chamados a qualquer hora do dia e da noite para os misteres de sua 
profissão, e dá consulta grátis aos pobres em seu gabinete á rua Municipal 

A Razão, 13 de janeiro de 1907, n. 2, p. 
4).

A propaganda do medicamento supracitado aparece em duas páginas (três e quatro) e 

ocupa o espaço do jornal em três notas: a primeira trata-se da carta de um tenente atestando a 

eficácia do produto; a segunda está transcrita acima e a terceira informa sobre as 

características da embalagem do produto, a fim de evitar a aquisição de falsificações. O 

anúncio desse medicamento foi um dos mais recorrentes no periódico em estudo e durante 

anos esteve presentes em suas páginas.

As pílulas citadas no primeiro anúncio atuavam como uma verdadeira panaceia.  No 

século XIX e início do XX, era bastante comum encontrar anúncios desse tipo, além de cartas 

ou emocionados depoimentos atestando o efeito milagroso de determinados medicamentos. 

Tendo em vista a dificuldade de acesso aos serviços médicos e hospitalares nesse período, no 

Brasil, é possível perceber significativo alcance desse tipo de reclame, tal fato pode ser 

comprovado pela ocorrência de anúncios de serviços de médicos e dentistas particulares nos 

jornais, no caso do reclame que registro acima, destaca-se o atendimento gratuito aos pobres. 

Por fim, temos o segundo anúncio que chama atenção pelo fato de ter sido elaborado 

em forma de versos, proclamando de forma lúdica a loja Guarany44, para os que pretendiam 

figurar de modo refinado na sociedade, e o sabão do Eliezer, para a higiene pessoal. 

Também na página quatro, direcionada aos anúncios, figurava a Secção Pública, 

destinada à divulgação de avisos de mudança de endereço, à busca de pessoas desaparecidas e 

a comunicados de pessoas, veiculados a pedidos de membros da comunidade (de forma paga 

ou gratuita, a depender das condições econômicas do solicitante): 

Despedida

O abaixo assignado, não podendo, visto a presteza de sua viagem, despedir-
se pessoalmente de todas as pessoas que lhe honraram com suas relações, o 
faz por este meio, oferecendo a cada uma os seus diminutos préstimos em 
Aracaju, onde reside. 

Estância, 5-6-1908

Zacharias O. Paes (A Razão, 07 de junho de 1908, n. 22, p. 4).

 

44 Conforme o relato de Souza (2009), a loja Guarany situava-se na Praça Barão do Rio Branco e vendia 
produtos sortidos e aviamento. 
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Do ponto de vista social, a nota citada torna-se interessante por revelar determinadas 

práticas da etiqueta vigentes no final do século XIX e início do XX. Devido à dificuldade de 

acesso aos meios de comunicação, era comum que, ao mudar de endereço, os indivíduos 

anunciassem isso aos seus amigos e vizinhos, a fim de evitar comentários maldosos, 

possivelmente em relação a dívidas, falências e traições, além de oferecer sua casa para 

hospedagem nas capitais ou cidades maiores. Caso houvesse necessidade, algumas notas 

ainda informavam o endereço da nova moradia. 

Entre os interessantes anúncios localizados, destaca-se atenção pelo teor insólito da 
mensagem: 

Um Annuncio

  Um rapaz, de bôa família e com alguns recursos, deseja encontrar uma 
joven, também de bôa família, não fazendo questão de haveres, para contrair 
casamento. Quem pretender dirija cartas ao correio desta cidade endereçada, 
a J.M.G. (A Razão, 26 de maio de 1912, n. 21, p. 3).

Ao lado dos reclames já mencionados, temos os livros e os produtos de papelaria 

comercializados na tipografia do jornal A Razão, impresso que proclamava constantemente 

seu objetivo de informar, instruir e deleitar seus leitores, mas, obviamente, sem perder de 

vista o caráter comercial relacionado ao objeto livro: 

Com efeito, não podemos perder de vista que o livro não é, apesar de tudo, 
uma mercadoria como as outras. Ele tem um aspecto nobre, representado por 
suas origens espirituais e pelos fins a que se destina. Seu emprego próprio 
não exclui, antes pressupõe, a delicadeza de trato, o bom gosto, a finura 
intelectual, os ambientes em que a inteligência e não a matéria deve reinar 
soberanamente. (MARTINS, 1996, p. 242).

Nessa perspectiva, o livro adquire uma posição híbrida, situando-se, simultaneamente, 

na condição de objeto elevado, responsável pelo acesso ao saber e de mercadoria, sujeita às 

regras do mercado capitalista. Assim, para se adequar às condições do mercado, cabia 

oferecer produtos interessantes com preços acessíveis, além de atender ao gosto do 

consumidor.

Como sabemos, no Brasil, a história do livro relaciona-se à história do jornal, no qual 

os anúncios passaram a ocupar um valioso espaço, pois, conforme Brandão (2005), esses 

textos podem ser reconhecidos pelo seu caráter documental, uma vez que:
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[...] retratam, pelas informações que fazem circular, pelas ofertas e procuras 
de produtos e serviços, o universo dos objetos e das preocupações presentes 
num determinado grupo social de uma dada época. Por ser um discurso 
corrente no dia-a-dia do cidadão e estar presente desde que os primeiros 
jornais impressos começaram a circular, esse gênero do discurso torna-se 
objeto interessante para apreender aspectos da vida social de uma 
determinada comunidade discursiva. (BRANDÃO, 2005, p. 1). 

 

Nesse sentido, procurei localizar nos anúncios publicados em periódicos indícios 

relacionados à circulação de livros em Sergipe, no final do século XIX e início do XX. Um 

tipo de anúncio bastante recorrente no jornal A Razão relaciona-se à venda de livros, o que 

constitui um importante indício para as pesquisas sobre a História da Leitura em Sergipe45, no 

início do século XX. 

Segundo Zilberman e Silva (1999), enquanto prática, a leitura associa-se, desde seu 

aparecimento, à difusão da escrita, à fixação do texto à matéria livro (ou em uma forma 

similar a essa), à alfabetização das populações e à adoção de um comportamento mais pessoal 

e menos dependente dos valores tradicionais e coletivos, veiculados por meio oral através da 

religião e dos mitos. 

Consoante Lyons (1999), a História da Leitura pode ser definida como o estudo da 

maneira como leitores inserem-

aqui se torna um estudante dos primeiros passos no letramento, avaliando de que forma 

LYONS, 1999, p. 

8). De acordo com o mesmo estudioso, antes de qualquer coisa, a História da Leitura é o 

estudo das normas e práticas que determinam as respostas dos leitores àquilo que lêem. Lyons 

(1999) também afirma que certos modelos de leitura, que incorporam materiais de leitura 

recomendados, bem como regras e tabus, têm sido promovidos pelas igrejas, sindicatos de 

trabalhadores, educadores e outros grupos interessados em dirigir ou mobilizar o leitor.

Galvão (2006) argumenta que estudar a história da leitura possibilita diversificar o 

entendimento sobre os processos educativos na história. Segundo a autora, esse entendimento, 

até bem pouco tempo atrás, estava limitado às políticas educacionais e ao pensamento 

o se tem produzido/escrito/publicado sobre 

um momento histórico muito próximo de nós, tenham exercido força por vezes muito maior 

45 Não pretendo afirmar que os livros anunciados em A Razão constituíam todo universo de leitura de Estância 
no período pesquisado, apenas os utilizo como indício para identificar as obras em circulação. 
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do que a escola, na inserção das pessoas em mundos culturais específicos, como é o caso de 

alguns lugares no Brasil.

Para auxiliar as pesquisas com foco na História da leitura, têm sido utilizadas diversas 

fontes: obras de ficção; relatos autobiográficos; cartas; bibliografias; catálogos das feiras de 

livros; documentos de empresas tipográficas; registros alfandegários, notariais e de direito do 

livro; inventários; lista de assinantes; registros de empréstimos nos arquivos das bibliotecas; 

iconografias; periódicos; e equipamentos utilizados para a leitura, como mobiliários, por 

exemplo (DARNTON, 1992). 

diversificadas. Como se observa, os autores não se limitam a estudar apenas os usos da leitura 

e da escrita, mas abordam também os lugares onde elas se desenvolvem (sala, quarto, 

biblioteca, escritório, jardim), as obras mais lidas, os gêneros favoritos dos leitores, o 

significado desses atos para o leitor (descanso, meditação, reflexão, oração), as ocasiões de 

leitura e escrita (em família, durante uma viagem, em uma reunião social, etc.). 

Dessa maneira, ao analisar os anúncios de livros no jornal A Razão, tenho como intuito 

identificar os indícios das obras que circulavam em Sergipe no período, bem como os gêneros 

e temáticas mais recorrentes. Dentro do recorte temporal delimitado para este trabalho, o 

primeiro anúncio que localizei aparece no número 27 do jornal pesquisado: 

 

Romances novos
Encadernados em Percaline

Tristezas a beira mar, por Pinheiro Chagas, 1 volume 2$000
Contos ao luar, por Júlio C. Machado,                    1 volume 2$000
Carmen, por Merimée,                                            1 volume 2$000
A Irmã de Caridade, por Castellar,                          3 volumes 6$000
O Direito dos filhos, por J. Onhet,                           1 volume 2$000
Cruz de Brilhantes, por A. Campos,                       1 volume 2$000
Mysterios de Cintra, por Eça de Queiroz e 
Ramalho Ortigão,   

1 volume 2$000

Netas do Padre Eterno, por Alberto 
Pimentel,       

1 volume 2$000

Correio de Leão, por P. Zaccone,                          1 volume 2$000
Historia de frades, por Lino Assumpção               1 volume 2$000
A Morgadinha de Val flor(Drama), por 
Pinheiro Chagas,     

1 volume 5$000

A Caridade em Lisboa, por Teixeira de 
Queiroz,                  

2 volumes 8$000

Theatro, por Latino Coelho,                                                  1 volume 5$000
Crimes celebres, por O. Mascarenhas,                                 2 volumes 5$000
Moral de João Braz, por Silva Pinto,                                   1 volume 5$000
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A volta do mundo em 80 dias, por J.Verne,         1 volume com inúmeras 
gravuras 8$000

Guia do Christão, contendo orações para 
missa, comunhão, etc.,   

1 volume 3$000
 

VENDE- A Razão, n. 27, 7 de julho de 1901, p. 4).

 

No que tange à materialidade dos livros, sigo as considerações de Chartier (1991): 

Significações múltiplas e móveis de um texto dependem das formas por 
meio das quais é recebido por seus leitores (ou ouvintes). Estes, com efeito, 
não se confrontam nunca com textos abstratos ideais, separados de toda a 
materialidade: manejam objetos cujas organizações comandam sua leitura, 
sua apreensão e compreensão partindo do texto lido. Contra uma definição 
puramente semântica do texto, é preciso considerar que as formas produzem 
sentido, e que um texto estável na sua literalidade investe-se de uma 
significação e de um estatuto inéditos quando mudam os dispositivos do 
objeto tipográfico que o propõem à leitura. (CHARTIER, 1991, p. 178).

         

Aspectos da materialidade do livro, como o tipo de encadernação  em brochura (mais 

baratos) ou em percaline46 (mais caros), com ou sem gravura , indica os elementos menos ou 

mais valorizados e que, obviamente, interferiam nos preços. Ou seja, em muitos casos, nos 

anúncios, o aspecto material tinha igual ou maior relevância que o teor da obra ou seu autor. 

Nesse sentido, Munakata (2012) acentua que a noção de materialidade, em suma, remete à 

materialidade das relações sociais em que os livros (inclusive os didáticos) estão implicados.

Assim, aspectos como papel e tipo de encadernação utilizados nos livros 

relacionavam-se diretamente ao valor final desse produto e com a expansão do mercado 

editorial, buscou-se alternativas com valores mais acessíveis para aumentar a vendas:

Edições baratas de José de Alencar, Bernardo Guimarães, Joaquim Manuel 
de Macedo, como também de nomes famosos do romances francês, como 
Victor Hugo, Honoré de Balzac e Alexandre Dumas, dentre vários outros, 
eram anunciadas pelos livreiros acompanhadas de frases de efeitos, que 

reclames que passaram a fazer parte com regularidade, das páginas dos 
jornais diários (EL FAR, 2006, p. 33).

 

A seguir apresento dados sobre algumas obras da lista transcrita, a fim de possibilitar 

uma aproximação com as temáticas abordadas nas obras que circulavam no período em 

46 Conforme o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda (1999), o vocábulo percaline pertence à língua 
francesa. Em português, percalina, o vocábulo refere-se a um tecido de algodão utilizado para encadernar ou 
forrar; tecido sem pelo usado na encadernação. 
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estudo. Optei pela exposição e comentários acerca desse anúncio de livros por se tratar do 

mais antigo dentro dos exemplares que localizei. 

O primeiro título da lista Tristezas a beira mar é de autoria de Pinheiro Chagas47. 

Trata-se de um romance de aldeia, ou seja, uma narrativa em que o ambiente ganha destaque. 

O autor inspira-se na paisagem impregnada de melancolia para compor sua trama com fortes 

traços românticos. 

Já o segundo título atribuído ao autor, A Morgadinha de Val flor, constitui um drama, 

em cinco atos, representado pela primeira vez no Teatro D. Maria II, em abril de 1869. 

Publicado no mesmo ano, teve sucessivas reedições e foi traduzido em espanhol e italiano. A 

intriga, sentimental e ultrarromântica, desenrola-se na Beira, em finais do século XVIII, época 

conturbada de transformações políticas e sociais, e gira em torno do amor impossível, com 

desfecho trágico, entre Leonor, a Morgadinha de Valflor, uma fidalga altiva e Luís, um 

humilde pintor.

Contos ao luar, de J. César Machado48, publicado originalmente em 1861, consiste em 

uma coletânea composta por sete contos com elementos do Romantismo e ambientados em 

Portugal. A célebre Carmen de Mérimée49 também figura em nossa lista, conto que narra o 

tumultuado drama amoroso entre o soldado D. José e a cigana Carmen. Essa narrativa tornou-

se mundialmente famosa, tendo sido adaptada para o cinema, teatro e musicais. A Irmã de 

Caridade, de Emílio Castellar50, foi publicada em Lisboa pela tipografia e livraria de Antonio 

Maria Pereira e traduzida por Luiz Quirino Chaves. A obra foi dividida em 2 volumes com 19 

cm cada. Lamentavelmente, não foi possível localizar maiores informações sobre o teor da 

referida publicação. 

47 De acordo com Gandra (2012, p.15), Manuel Pinheiro Chagas nasceu em Lisboa no dia 13 de novembro de 
1842 e faleceu também em Lisboa no dia 8 de abril de 1895. Destacou-se como romancista, historiador e 
dramaturgo. Escreveu inúmeros romances históricos e diversas peças de teatro, algumas das quais se mantiveram 
em cena por mais de um século. 
48 Júlio César Machado, escritor português, nasceu no dia 1 de Outubro de 1835 e faleceu em 12 de Janeiro de 
1890. Escreveu biografias, comédias, contos, crônicas, dramas e romances. Disponível em: <  
pt.wikipedia.org/wiki/Júlio_César_Machado> Acesso em 25 de outubro de 2016. 
49 Prosper Mérimée nasceu em Paris, no dia 28 de setembro de 1803, e faleceu em Cannes, no dia 23 de 
setembro de 1870. Foi historiador, arqueólogo e escritor romântico. Disponível em: < 
pt.wikipedia.org/wiki/Prosper_ Mérimée> Acesso em 25 de outubro de 2016 
50 Emílio Castellar y Ripoll nasceu em 7 de setembro de 1832, em Cádis, na Espanha, e faleceu em 25 de maio 
de 1899, em San Pedro de Pinaltar, também na Espanha. Foi escritor e político. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emilio_Castelar. Acesso em 26 de outubro de 2016. 



88 
RAZÃO, LUZ E CONHECIMENTO

O livro O Direito dos filhos, de J. Ohnet (ou George Ohnet)51, autor francês 

reconhecido pelos seus romances sentimentais, foi traduzido para a língua portuguesa por 

Pinheiro Chagas. A Cruz de Brilhantes, de A. Campos, foi publicado na cidade do Porto, pela 

tipografia da livraria Progresso, em 1874, e classificado como uma crônica de aldeia. 

Outra obra bastante conhecida da lista é Mystérios de Cintra, escrita em parceria por 

Eça de Queiroz52 e Ramalho Ortigão53. O texto marca o aparecimento do romance policial em 

Portugal.

Por fim, nesse anúncio, também temos A volta ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne54, 

romance que narra as aventuras de Phileas Fogg, um inglês rico e culto que, após uma aposta 

com amigos, aceitou o desafio de dar a volta ao mundo em 80 dias. Há evidências de que as 

obras de Verne estavam em voga no período, visto que localizei anúncios idênticos em mais 

duas edições referentes a elas55.

A fim de possibilitar uma melhor visualização dos romances e demais obras 

anunciadas, elaborei o quadro a seguir56:

 

 

 

 

 

 

51 Nasceu na França no dia 03 de abril de 1848, em Paris, e faleceu também em Paris, no dia 05 de maio de 1918. 
Foi romancista e homem de letras. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Ohnet. Acesso em 26 de outubro 
de 2016. 
52 José Maria de Eça de Queirós é considerado um dos mais importantes escritores portugueses. Nasceu em 25 de 
novembro de 1845, em Portugal, e faleceu no dia 16 de agosto de 1900, em Paris. Dentre as suas principais obras 
podemos citar: O crime do Padre Amaro (1875), O Primo Basílio (1878), Os Maias (1888), A Cidade e as Serras 
(1901). Fonte: Abdala Júnior e Paschoalin (1982, p. 109). 
53 José Duarte Ramalho Ortigão nasceu em 24 de outubro de 1836, no distrito de Santo Ildelfonso, no Porto e 
faleceu em 27 de setembro de 1915, em Lisboa. Ensinou francês e foi colaborador em vários periódicos. Foi 
professor de Eça de Queirós. É considerado como um dos principais nomes da geração de 70. Fonte: MOISES, 
Massaud (2008, p. 128). 
54 Escritor que nasceu em 8 de fevereiro de 1828 e faleceu em 24 de março de 1905. Seus romances e novelas 
tiveram muito sucesso em todo o mundo. Suas narrativas são marcadas por aventuras aliadas a informações 
científicas, geográficas e biológicas. Destacamos as seguintes obras: Cinco semanas em um balão (1862), 
Viagem ao centro da terra (1864) e Vinte mil léguas submarinas (1870). Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/JúlioVerne. 
Acesso em 26 de outubro de 2016. 
55 Edição 08, de 21 de fevereiro de 1909, p.4 e o exemplar n. 21, de 23 de maio de 1909. 
56 Alguns títulos presentes nesse quadro aparecem de modo idêntico ou parcial nas seguintes edições: 20 de 
março de 1910, n. 11, p. 4, 27 de março de 1910, n. 12, p. 4 e 24 de abril de 1910, n.16, p. 4. 
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Quadro 1  Romances anunciados em A Razão-1901

Edição TÍTULO AUTOR PREÇO

20/01/1901
A Casa a vapor (importante romance, 2 vol, 

broc.)
Julio Verne 4$000

20/01/1901 O Segredo do porteiro (I vol.) Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 A família pavilhão (I vol.) Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 O Filho da minha mulher (IV vol.) Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Amores de duas irmãs (IV vol.) Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Um homem atribulado Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 As duas irmãs Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Um marido perdido Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Papá sogro Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Amores de narciso Paulo de Kock 1$000
20/01/1901 Iracema José de Alencar 4$000
20/01/1901 Ubirajara José de Alencar 4$000
20/01/1901 Lucíola José de Alencar 4$000
20/01/1901 Diva José de Alencar 4$000
20/01/1901 Moreninha José de Alencar 4$000

20/01/1901
Viagem de Gulliver (4 vol. ricamente 

encadernado em percaline)
Sem identificação do 

autor
10$000

20/01/1901 Robinson Crusoé (I vol.)
Sem identificação do 

autor
10$000

20/01/1901
Da Imitação de Christo (1 vol. ricamente 

encadernado em percaline)
Antonio Celso 8$000

03/10/1901 No Presbítero e no Templo
Pe. Senas Freitas (2 

vols. enc.)
6$000

03/10/1901 Uma Viagem a Costa Azul
J.V.Leite de Castro (1 

vol.enc.)
3$000

03/10/1901
A Tachygraphia e a Stenografia (sem mestre) 1 

vol. broch.
Manoel J. da Costa 3$000

03/10/1901 Contos e Digressões (1 vol.broch.) Caetano Alberto 2$500
03/10/1901 Amores e Aventuras (1 vol.broch.) Abade Casanova  
03/10/1901 Diabruras da Mãe Eva (1 vol.broch.) Armand Silvestre 1$500
03/10/1901 Para Ler na Praia (1 vol.broch.) Duqueza Laureana 1$500
03/10/1901 Para Rir (1 vol.broch.) Duqueza Laureana 1$500
03/10/1901 Para ler na cama (1 vol.broch.) Duqueza Laureana 1$000
03/10/1901 Depois do Amor (1 vol.broch.) George Ohnet 1$000

03/10/1901 Contra o Divórcio
João Mascarenhas de 

Mello
1$000

03/10/1901 Fitas de Animatographo
Alberto Pimentel (1 

vol. enc.)
1$500

03/10/1901 Retalhos da verdade (1 vol.enc.) Caiel 1$000
03/10/1901 Os Argonautas Virgílio Varzea 1$000

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados levantados na pesquisa.
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Figura 14 - Romancista Paulo de Kock 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Imagem disponível em: <https://goo.gl/tri1Vy>. 

 

Outro indício do material de leitura que circulava em Estância, no início do século 

XX, através da livraria pertencente a Augusto Gomes, foi um anúncio publicado no primeiro 

jornal de 1905: 

Liquidação

Approximando-se o anno novo e tendo de fazermos nova acquisição de 
livros resolvemos vender o mais barato possível o grande e escolhido 
sortimento que temos, constante de romances dos melhores autores, 
Dicionários Aulete e outros, Obras de literatura, Poesia e História, etc,etc 
para o qua chamamos a atenção de todos.

Outro sim: Comunicamos aos nossos amáveis fregueses que possuímos uma 
grande quantidade de livros próprios para presente de festa, os quaes 
cedemos pelo custo.

Aos devotos dizemos que não esqueçam de que temos os mais modernos e 
elegantes livros de oração, desde o catecismo e cartilha até a Bíblia Sagrada 
em dous grossos volumes.

LIVROS
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De História próprios para meninos, organizados com lindas gravuras e 
ricamente encadernados e mais uma infinidade de cousas que seria difícil 
enumerar aqui.

                               Uma visita para a Livraria de A Razão

Aproveitem! (A Razão, 01 de janeiro de 1905, grifos da autora).

 

Em relação ao anúncio ora mencionado, cabe assinalar alguns pontos, em primeiro 

plano, destaco os gêneros veiculados: o tipo de leitura valorizada na época conduz ao 

entendimento da continuidade de aspectos pertencentes à cultura enciclopedística: valorização 

da palavra, do discurso, conhecimentos gerais (histórico e geográfico). Em relação à 

literatura, além dos romances, foram anunciados livros de poesia e obras de literatura, que 

talvez se relacionassem a contos ou crônicas. Os dicionários estiveram presentes em anúncios 

publicados durante todos os anos englobados nesta pesquisa, especificamente o Dicionário 

Aulete57. Além de serem anunciados constantemente em reclames, os dicionários também 

eram oferecidos de modo recorrente como brindes ou em sorteios entre os assinantes 

adimplentes. 

Já os livros de oração e os exemplares da Bíblia Sagrada eram divulgados devido à 

força do catolicismo na sociedade estanciana e, por esse motivo, não poderiam deixar de 

figurar nas ofertas. Outro aspecto interessante nesse anúncio de livros é a designação 

mente, abrangendo crianças de 

-se a narrativas ficcionais58.

De acordo com Alessandra El Far (2006, p. 30), durante o século XIX, presenciou-se o 

encontro do universo da oralidade com o da palavra escrita através dos títulos lançados a 

público. Se, a princípio, os livreiros preferiam publicar obras de escritores eminentes da 

literatura brasileira e europeia, com o desenvolvimento do nosso mercado editorial, enredos 

inéditos e muitas vezes recolhidos de episódios arrebatadores da vida cotidiana rapidamente 

recebiam uma versão romanceada.

Nos anúncios de A Razão não havia identificação do local de impressão desses livros, 

apenas as seguintes afirmações em alguns anúncios: recebemos ou recebemos pelos Correios, 

57 Criação do português Francisco Júlio de Caldas Aulete(1823-1878). Seu dicionário foi um dos mais 
conhecidos em língua portuguesa e tornou-se um sucesso editorial. Sua primeira edição data de 1881 em Lisboa, 
seguida de mais duas edições em Portugal: 1925 e 1948. Além de outras no Brasil. 
58 De acordo com Coutinho(2008), as palavras história e estória têm origem no grego historía. A forma estória 
também sofre influência do inglês story. Alguns defendem a distinção entre ambas, utilizando História para a 
narração de fatos documentados e situações reais concernentes ao passado da humanidade e Estória para a 
narração de fatos imaginários e ficcionais. 
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o que, obviamente, dá a entender que foram adquiridos de editores ou tipografias de outras 

localidades para serem comercializados em Estância. Localizei poucas ilustrações no jornal, e 

as que aparecem relacionam-se aos anúncios comerciais ou em datas religiosas ou fúnebres59. 

Esse é mais um indício da escassez de equipamento, além disso, as constantes solicitações de 

pagamento de assinaturas atrasadas indica as dificuldades financeiras enfrentadas pelo jornal 

para se manter em funcionamento60.

Além de editoriais exaltando o valor da educação, da escola, do trabalho e do caráter, 

A Razão também publicou textos aludindo à importância do livro para a formação moral e 

intelectual dos indivíduos: 

O Livro

 

O livro é a sede e o pedestal da siencia è como afirma o grande philosopho 

scientifico deleitável é 
alicerce da sciência, é fonte copiosa de saber é oficina do cérebro. A criatura 
não precisa somente de manter seu physico para condusil-o ao auge da 
beleza, de ambição é necessário que haja cultivo cerebral.  
[...] É no laboratório do livro instructivo que nos educamos, elevamos nossos 
pensamentos, nossas idèas na sociedade que é a reunião de indivíduos em 
dadas condições, de coexistência, cooperação e tendo um fim comum. (A 
Razão, 01 de setembro de 1912, p. 4, n.35, grifos da autora).

 

No excerto citado convém destacar a presença dois vocábulos: scientífico e deleitável, 

ambos corroborando com os objetivos propalados pelo impresso em questão: defender os 

interesses sociais e de instruir deleitando. Vale pontuar que, além dos elevados objetivos 

mencionados, interesses comerciais também estavam em voga, mais um indício da estratégia 

adotada por Augusto Gomes para destacar-se nos campos social e cultural e, 

consequentemente, ampliar seu capital simbólico. É necessário pontuar que o jornalista 

pertencia a uma família tradicional ligada ao conhecimento e à erudição. Seu pai, Joaquim 

Gomes, foi um dos colaboradores do jornal; seu cunhado, Dr. João Vieira Leite, fundou o 

hebdomadário, ao seu lado, um de seus irmãos; Afonso Gomes também colaborou no 

59 Identifiquei a presença de ilustrações em passagens como falecimentos de pessoas influentes na sociedade 
estanciana como o do político e farmacêutico Pedro Pires ou do juiz aposentado, advogado e colaborador do 
jornal Joaquim José Gomes (pai de Augusto Gomes), como também na ocasião do falecimento do próprio 
Augusto Gomes e durante a Semana Santa. 
60  na qual se pede 
encarecidamente o pagamento das assinaturas atrasadas do jornal a fim de angariar recursos para a reforma do 
parque tipográfico, mas vale destacar que durante a pesquisa localizei inúmeras solicitações do jornal para que os 
assinantes inadimplentes quitassem suas dívidas. 
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impresso; por fim, sua irmã, Laura Gomes Leite, foi Professora e Diretora do Colégio Maria 

Auxiliadora. Assim, compreendo que o jornalista era detentor de um significativo capital 

cultural proveniente do âmbito familiar e utilizou esse elemento a seu favor em suas relações 

comerciais e sociais.

Além dos romances, outro tipo de impresso teve um considerável destaque nos 

exemplares do jornal em estudo: trata-se dos almanaques61. Chartier, na introdução do livro 

Histórias e leituras de almanaques no Brasil, de Margareth Brandini Park (1999), afirma que, 

desde o século XVIII, mesmo antes, o almanaque é um gênero ao mesmo tempo literário e 

editorial utilizado para difundir textos de natureza extremamente diferente. Daí o sucesso 

perpetuado de um livro que pode ser, ao mesmo tempo, útil e prazeroso, didático e de 

niza a tipologia das obras, dos 

simples calendários, que indicam os santos de cada dia e as fases da lua, até os almanaques 

poéticos ou enciclopédicos. Ela se encontra, igualmente, no interior de muitos almanaques 

compostos de textos capazes de responder a todas as demandas, de satisfazer a todas as 

necessidades.

Conforme Le Goff (1996), o primeiro almanaque surgiu na Europa por volta do ano de 

1445. Logo após esta data, em 1464 surgiu o Almanaque da Corporação dos Barbeiros, e em 

1471, o Almanaque Anual. Nos séculos XVI e XVII, os almanaques passaram a circular 

amplamente na Europa, tendo em seus conteúdos temas relacionados a astrologia, utilidades, 

prendas domésticas e entretenimento. Trizotti (2008) afirma que, a partir do século XVIII, 

eles foram ganhando uma roupagem diferente da anterior, cuja forma padrão era in-quarto, 

com oito páginas de um papel não muito bom e com gravuras grosseiras. A nova roupagem 

adquirida pelos almanaques os transformava em impressos mais elaborados, com mais 

páginas e novo conteúdo, além de passarem a ser veículos de propaganda e instrução62.  

Os almanaques integram as iniciativas editorias que visavam ao aumento da produção 

e circulação dos impressos no Brasil durante o século XIX. Para ampliar o público leitor, 

fazia-se necessário publicar impressos mais acessíveis do ponto de vista da intelecção do 

61 Conforme Romariz (2011), é uma publicação importada para o Ocidente que contêm um calendário com as 
datas das principais efemérides astronômicas como os solstícios e as fases lunares. 
62 Trizotti (2008) elenca os diferentes tipos de almanaques que circularam no Brasil durante o século XIX e 
início do XX: os de cunho administrativo que continham informações a respeito da vida administrativa da 
cidade, com horários de trens, tabelas de preços e produtos, tarifas de transporte. Os almanaques das cidades, 
utilizados por viajantes que necessitavam de informações para se localizar nas cidades; os literários, por sua vez, 
foram muito comuns no Brasil durante o século XIX e vinculados aos chamados homens de letras, como é o caso 
do almanaque publicado pela livraria Garnier, no Rio de Janeiro, desde 1884. Outro tipo de bastante popular 
foram os almanaques de farmácia, a exemplo dos seguintes: Saúde da Mulher, Bromil, Capivarol e Biotônico 
Fontoura. 
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texto. Assim, surgiu, no Rio de Janeiro, o Almanaque Brasileiro Garnier63, que atingiu grande 

popularidade em todo o Brasil. Dutra (2005) afirma que esse impresso tornou-se um ícone da 

modernidade, um símbolo de civilização que em última instancia se influenciava na cultura 

europeia, notadamente francesa. 

 

Figura 15 - Capa do Almanaque Brasileiro Garnier-1904 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Imagem disponível em: https://goo.gl/ry0GgV. 

 

63 Conforme Dutra (2005), a livraria Garnier, desde a sua instalação em 1844 até a década de 1920, desempenhou 
um importante papel de centro difusor das principais obras brasileiras no período em questão. Nessa livraria se 
reuniam os principais intelectuais brasileiros do século XIX. Além de também anunciar a comercialização do 
Almanaque Garnier em sua tipografia, o jornal A Razão publicou uma nota em 10 de setembro de 1911, a 

fortuna  
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A popularidade desse impresso era tanta que Machado de Assis o tematizou em uma 

crônica publicada no Almanaque das Fluminenses

entremeados e adornados de figuras, versos, de contos, de anedotas, de mil coisas recreativas. 

E choviam. E chovem. E hão de chover almanaques. O Tempo os imprime, Esperança os 

Além do Almanaque Garnier, outros impressos desse gênero também foram 

anunciados e comercializados na tipografia de A Razão: 

Chegaram

para 1910

Almanack Luzo Brasileiro-2$000

Almanack das Senhoras-2$000

Almanack Illustrado-1$000

Manual dos Charadistas-2$000 (A Razão, 26 de setembro de 1909, n. 38, p. 
3).

Por ser um material de leitura considerada acessível e onde eram veiculados textos de 

gêneros e temáticas variadas, o almanaque tornou-se uma leitura aprazível para toda a família, 

senhores, pais de família, donas de casa, moças casadoiras, estudantes, todos poderiam achar, 

nos almanaques, um escrito que lhes merecesse alguma atenção, seja para o deleite ou para o 

aprendizado. 

No caso do primeiro Almanaque, cabe aludir que houve divergências em relação à 

grafia do seu título no jornal A Razão: em alguns exemplares foi abreviado (como no trecho 

citado) e em outros seu título surgiu completo: Almanaque de lembranças Luzo-Brasileiro. 

Até o momento da conclusão da escrita deste texto não localizei informações acerca do 

Almanaque Ilustrado. Quanto à natureza das temáticas veiculadas, nesse tipo de impresso, 

Romariz (2011) pontua que os almanaques abrangiam desde os dados astrológicos e 

meteorológicos, efemérides ou ainda curiosidades, conselhos práticos, mezinhas, pequenas 

notas sobre acontecimentos, fenômenos ou personagens, horóscopo, anedotas, adivinhas, 

charadas, provérbios, quadras, contos, poesias, anúncios64, etc. 

Duas famílias administraram essa publicação: os Castilho e os Cordeiro. Seu fundador 

e primeiro editor chamava-se Alexandre Magno de Castilho, matemático, escritor, membro do 

64 Conceição(2012) informa que era comum a prática de veicular anúncios de estabelecimentos de ensino 
particulares nos almanaques, especialmente, o Almanaque Laemmert. 
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Instituto Histórico de Paris, irmão mais novo de Antônio Feliciano de Castilho65. Entre os 

principais colaboradores do Almanaque de lembranças Luzo-Brasileiro estava Guiomar 

Delphina de Noronha Torrezão66, futura idealizadora do segundo título presente no anúncio 

destacado, o Almanaque das Senhoras. Começou a ser publicado de 1871 até 1928. Era 

distribuído em Portugal, Brasil, Açores, Cabo Verde, Angola e Inglaterra, na Espanha circulou 

a partir de 1879.

 
Figura 16 - Guiomar Delphina de Noronha Torrezão 

 
Fonte: Imagem disponível em: <https://goo.gl/0E6dlf>. 

65 Conforme Dutra (2005), o Almanaque de Lembranças nasceu 
editado para o ano de 1851, e lá continua a ser impresso até 1853, na tipografia M. Cerf. A partir de então, 
passou a ser editado em Lisboa e sua impressão se alternou, respectivamente, entre a Tipografia de Lucas 
Evangelista, a Tipografia Universal, a Imprensa Nacional, a Tipografia Franco-Portuguesa, a Tipografia Lisboa 
(em co-autoria com Lallemant Frères, de Paris) e, no final, a Tipografia e Estereotipia Moderna, em co-autoria 
com Antônio Maria Pereira. Em 1855, ele foi nomeado Luso-Brasileiro quando, então, seu editor/proprietário 
decidiu fazer duas edições: uma para Portugal e outra para o Brasil, apenas com a modificação do calendário. 
Finalmente, em 1872, ele se tornou Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Esta denominação o 
perseguiu até o fim de sua longa existência. Assim, ele conheceu três títulos: Almanaque de Lembranças, 
Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro e Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Tendo sido 
publicado até a terceira década do século XX. 
66 Nasceu em Lisboa, em 26 de novembro de 1844, e faleceu em 22 de outubro de 1898, na mesma cidade. Filha 
de Joaquim de Noronha Torrezão e de Maria do Carmo Pinto de Noronha Torrezão, desde cedo deu aulas de 
instrução primária e de Francês ao mesmo tempo em que se iniciava na escrita. Foi ficcionista, poetisa, 
dramaturga e ensaísta. Colaborou no almanaque com poemas, contos e passatempos. 
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Já em relação ao Manual dos Charadistas, não localizamos informações acerca desse 

título específico, embora saibamos que se trata de uma prática bastante comum no século XIX 

e início do XX. Conforme o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda (1999), charada é um 

enigma cuja solução é uma palavra composta de outras palavras indicadas por sílabas. Tanto 

as charadas quanto os logogrifos causam dúvidas quanto a sua etimologia: 

 

Entre o surgimento dos vocábulos portugueses enigma, em 1543, e charada, 
em 1844, o termo logogrifo, anterior a 1716, tira muito da sua obscuridade 
do mítico grifo, metade leão, metade águia, que inspiraria peça de Manuel de 
Figueiredo, A Grifaria, com introdução datada de 1777. No logogrifo  
logos+griphos = enigma ver-bal , adivinha-se uma palavra pela decifração 
prévia de palavras somando as mesmas letras, em ordem diversa, daquela. 
(RODRIGUES, 2011, p. 215). 

 

Era comum no século XIX e início do XX propor charadas nos jornais e os leitores 

que as desvendavam muitas vezes recebiam brindes ou premiações. Adequado à tendência das 

demais publicações do gênero no período, o jornal A Razão não poderia se furtar à veiculação 

de charadas67: 

CHARADAS

A mulher deu ao pároco uma ave- 2, -2.

Um vegetal que corre e vôa-2, -2.

Decifração do no. Passado.

Logogripho: Diamantina.

Charada: Tabaréu (A Razão, 14 de agosto de 1910, n. 31, p. 1).

CHARADAS

(á Pitorra)

 O filho de Latona falou do réptil em seu discurso-3-2,

  Tem na Igreja um fructo que veio da cidade-2-2.

   Grande falta de luz tem este animal volante 1-2.

                                                                          K-7.

Decifrações do no. Passado: Primorosa, Cavallo, Paca, Procella (A Razão, 21 
de agosto de 1910, n. 32, p. 1).

 

Assim como os excertos veiculados, localizamos mais publicações de charadas e 

logogrifos e suas respectivas decifrações no jornal pesquisado. Acerca desse gênero, 

67 No período, era comum publicar as respostas das charadas no número seguinte. Um recurso para atiçar a 
curiosidade dos leitores e assim, garantir a compra do número seguinte. 
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Rodrigues (2011) afirma que charadas68, enigmas e logogrifos compõem os passatempos que 

mais esforço intelectual requerem dos leitores na imprensa de recreio e de almanaques durante 

um sisudo século XIX.

Na sessão Sobre a Mesa veiculada no dia 25 de janeiro de 1914, o jornal informou ter 

recebido um exemplar do Almanaque Sergipano para 1914, impresso elogiado e recomendado 

pela sua variada e cuidada parte literária e charadística, além das diversas ilustrações da 

capital e do interior do estado.

Outro indício da circulação dos almanaques em Estância no início do século XX é o 

depoimento de Gilberto Amado, em Histórias de minha Infância 

também das mãos o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, o Laemmert e o de Sergipe. 

por ele, compunha charadas e 

Como é possível observar, tais impressos tinham a diversão de entreter e de instruir de 

forma descontraída, sem o caráter doutrinal característico dos compêndios, mas divulgando 

textos cujo conteúdo poderia ser lido por toda a família.

Desse modo, ressalto que, figurando ao lado dos produtos de papelaria vendidos na 

tipografia do jornal, os dicionários, romances, bíblias, livros de oração e os almanaques eram 

objetos, que, embora revestidos de alto valor simbólico, exercendo a função de possibilitar a 

leitura prazerosa e ao mesmo tempo instrutiva, não deixavam de ser mercadorias relacionadas 

em anúncios, visando ao almejado lucro pecuniário.  

 

3.5 ENTRE LÁGRIMAS, BEIJOS E SAUDADE: A VEZ DA POESIA

A poesia teve espaço assegurado no jornal A Razão nos exemplares analisados. Raras 

foram as ocasiões em que não localizei poemas, os quais, geralmente, estavam situados no 

canto superior direito da primeira página ou em seções específicas sobre as quais falaremos 

mais adiante.

68 O autor pontua também que o logogrifo particulariza-se em enigmático, acrós-tico, por letras, etc. A charada 
diversifica-se bem mais: é gramatical, em quadro, enigmática, invertida (atal  lata), decapitada, em losango, 
adicionada ou novíssima, telegrama, em triângulo, duplicada, mapa, hexagonal, circular, em terno por sílabas, 
em forma de conto, teatro, ou geograficamente situada (pelotense, riograndense, seja, de Pelotas e do Rio Grande 
do Sul), etc. 
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 Se, durante o século XIX, o romance em forma de folhetim aos poucos foi 

amealhando espaço, a poesia manteve o status que já detinha junto aos leitores e à sociedade 

em geral, visto que mesmo os que não liam tinham acesso à mesma pela prática das 

declamações em saraus e eventos escolares.69 Via-se especialmente na poesia lírica70 a forma 

perfeita para a expressão de sentimentos, de angústias e devaneios. 

A fiel publicação de poemas no jornal em tela é um indício de um aspecto prático 

relacionado ao espaço do jornal: os versos ocupavam bem menos espaço do que os folhetins. 

Os poemas eram de grande interesse dos leitores, que aguardavam o domingo para lê-los os e 

chegavam a escrever para o jornal solicitando a publicação de poemas que haviam lido em 

outros impressos71. Em que pese o fato de que o período em que o corpus desta análise está 

situado, a saber, entre 1898 e 1923, respectivamente, convivência no Brasil entre 

Parnasianismo e Simbolismo, e início do Modernismo, é válido pontuar que o Romantismo72 

ainda detinha um espaço considerável em nosso cenário cultural, como pontua Antonio 

Candido (2000). Segundo o autor, trata-se de um período decisivo para a afirmação do que 

denomina como sistema literário, isto é, a articulação de autores, obras e públicos a fim de 

estabelecer uma tradição, responsável pela geração de uma continuidade, que confere à 

produção literária o caráter de atividade permanente, associada aos outros aspectos culturais. 

Em Sergipe, temos um quadro incipiente, mas fortemente marcado pela influência 

romântica: 

Boa parte dos românticos sergipanos, mormente os que permaneceram na 
terra, continuaram presos aos cânones da velha escola, indiferentes ao 
triunfo do realismo-parnasianismo e, posteriormente, do simbolismo. [...] 
Numa avaliação retrospectiva das diversas tendências poéticas que o 
sucederam, é impressionante a vitalidade da intuição romântica, a sua 
sobrevivência parcial ao longo dos tempos, numa espécie de reencarnação 
literária. De uma forma ou de outra- mascaradamente ou às claras, incrustou-
se aos ulteriores desdobramentos estilísticos, em diuturna contaminação. 
Mesmo entre os escritores que nasceram sob a égide e a hegemonia do 
parnasianismo e correntes subsequentes, inclusive o modernismo 
iconoclasta, percebe-se, a cada passo, a marca romântica, que se entremostra 
em maior ou menor intensidade, desde a presença discreta do subjetivismo 

69 Souza (2009) alude à prática do Sereno final do século XIX e início do XX, em Estância. No jornal A Razão, 
localizei notas que mencionam a declamação de poemas por estudantes durante eventos festivos, religiosos, 
quermesses e nos exames finais do Colégio Maria Auxiliadora. 
70 A expressão poesia lírica é herança da Grécia Antiga, onde a poesia era acompanhada por instrumentos 
musicais: a flauta e a lira. Todavia, com a intervenção da imprensa, a poesia passou para o campo da palavra 
escrita, isto é, para ser lida, abandonando-se seu antigo acompanhamento musical, (CARA, 1989). 
71 Na página 3 da edição do dia 03 de abril de 1898, há uma nota registrando o recebimento da carta de um leitor 
solicitando a publicação de um soneto em dedicatória a sua noiva que faria aniversário no domingo seguinte. 
72 Romantismo enquanto um estilo de época pode ser datado, ou pelo menos delimitado, a um período que vai 
aproximadamente entre o final do século XVIII e meados do século XIX. (CITELLI, 1993, p. 6). 
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ao escandaloso tom melodramático, tão comum às primeiras gerações ultra-
românticas, que atuaram há mais de um século (LIMA, 1986, p. 66-67).

 

Cumprindo seu propósito de instruir deleitando, a folha de Estância teve também na 

poesia uma forte aliada73, o que constitui dentro do projeto iluminista uma clara influência da 

Antiguidade Clássica:

Até as proximidades do século XVIII, a literatura- a poesia, no vocabulário 
da época  era considerada educativa; a afirmação desse fato é fundamental 
para se compreender a diferença com o que veio depois.  Na Antiguidade, 
em especial entre os gregos, a poesia, épica ou dramática, propunha a 
audiência padrões de relacionamento com o grupo. Do ponto de vista 
pessoal, fortalecia o ideal da areté, próprio ao herói que, da prática daquela 
virtude, evidenciava suas qualidades físicas e morais. Do ponto de vista 
social, reprimia o individualismo exacerbado, colocando o interesse coletivo 
acima do privado. Do ponto de vista político, sublinhava a confiança na 
democracia, sistema pelo qual os atenienses se julgavam responsáveis e que 
procuravam conservar (ZILBERMAN, 2008, p. 47).

Posteriormente, com a perda do caráter comunitário e público da poesia durante a 

Renascença, a relação tende para o íntimo, privado. Tal alteração enfraqueceu a influência do 

Estado e, com isso, outras instituições assumiram a interferência na educação dos indivíduos: 

a igreja e a família. Situado no final do século XIX e início do XX, o jornal A Razão colocou-

se a serviço da defesa do ideal civilizatório e dos interesses sociais. 

Nesse sentido, a literatura, em particular a poesia, causa no leitor o desencadeamento 

da fantasia e também aciona o posicionamento intelectual diante do que se lê. Assim, 

conforme Zilberman (2008), a leitura do texto constitui uma atividade sintetizadora, 

permitindo ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade, sem perder de vista sua subjetividade 

e história. O leitor não esquece suas próprias dimensões, mas expande as fronteiras do 

conhecido, que absorve através da imaginação e decifra por meio do intelecto

Nessa perspectiva, ler um poema vai além da mera fruição estética, o ato da leitura, 

embora, muitas vezes seja solitário, torna-se mais amplo, na medida em que o leitor tende a 

socializar essa experiência, a comparar suas impressões e conclusões com as de outros 

73 Segundo Jaeger (1979), a poesia, desde cedo, assumiu propensão educativa. Zilberman (2008) afirma que 
Pisistrato, líder político de Atenas, responsável pela modernização dessa cidade durante o século VI A.C., 
organizou concursos de declamação das epopeias. Havia o reconhecimento de que elas ofereciam ao povo 
padrões de identificação imprescindíveis, e revelavam uma comunidade detentora tanto de um passado comum, 
quanto de uma promessa de futuro e que constituída de uma história que integrava os vários grupos étnicos, 
geográficos e linguísticos da Grécia. 
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leitores. Essa prática torna-se ainda mais intensa em uma cidade interiorana onde todos se 

conhecem e frequentam os mesmos espaços.

Nesse ponto, a questão do suporte de leitura adquiriu ainda mais importância visto 

que, a partir das pesquisas na área de História e Sociologia da Leitura, alinhadas à História 

Cultural, chegou-se ao entendimento de que a materialidade exerce uma importância 

considerável no ato da leitura. Chartier (2001) chama atenção para a necessidade do 

reconhecimento do vínculo essencial entre o texto em sua materialidade, que suporta os 

textos, e as práticas de apropriação que são as leituras. O mesmo pesquisador argumenta em 

outro texto, Do livro à leitura (2011):

[...] os atos de leitura que dão aos textos significações plurais e móveis 
situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas 
ou inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura depositados no 
objeto lido, não somente pelo autor que indica a justa compreensão de seu 
texto, mas também pelo impressor que compõem as formas tipográficas, seja 
com um objetivo explícito, seja inconscientemente, em conformidade com os 
hábitos do seu tempo (CHARTIER, 2011, p. 78).

 

Assim, se apreciar a poesia no século XIX e início do XX constituía um traço de 

distinção social, o gosto pelos versos também aproximava os diletantes, tornando-se um elo 

de coesão social. Em uma cidade pequena com poucas opções de lazer e de acesso à cultura, a 

realização de eventos como saraus e quermesses adquiria uma relevância ainda maior, 

segundo Soutelo (1995, p. 52). Os recitativos eram outro tipo de divertimento muito em voga 

na Estância e também aconteciam durante os bailes74. Em determinada hora a música parava, 

o declamador avançava alguns passos para o centro da sala e se punha a declamar, enquanto 

em surdina se ouvia um fundo musical, de piano ou flauta. Eram poemas de Guerra Junqueiro, 

Castro Alves e muitos outros vates. Após a conclusão dessa parte, a música voltava e os pares 

se formavam mais uma vez para a dança.

A forma poética que mais esteve presente no jornal em estudo foi o soneto75, 

composição constituída por quatro estrofes, sendo que as primeiras se constituem de quatro 

versos e são chamadas de quartetos; as duas últimas são compostas de três versos ou os 

tercetos. Todos os versos devem conter dez sílabas poéticas e são denominados decassílabos. 

74 Em nota veiculada no dia 18 de junho de 1912, n. 2, p. 3, o jornal assim se pronunciou em relação a este tema: 
. 

75 Consoante Campos (1960), o soneto teria sido criado no começo do século XII, possivelmente na Sicília, onde 
era cantado na corte de Frederico II Hohenstaufen da mesma forma que as tradicionais baladas provençais. A 
invenção do soneto é atribuída a Jacopo da Lentini, conhecido como Jacopo Notaro, poeta siciliano e imperial de 
Frederico II e surgiu ali como uma espécie de canção ou de letra escrita para música. 
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Habitualmente, os sonetos apresentam uma estrutura semelhante. O texto inicia com uma 

introdução, que apresenta o tema, seguida de um desenvolvimento das ideias que é concluído 

no último terceto, o qual é, via de regra, a estrofe decodificadora de seu significado. No 

último verso do último terceto temos a chamada chave-de-ouro, considerada como o arremate 

temático dessa forma poética. 

 No Brasil, o soneto sobreviveu ao tempo e a várias estéticas literárias: Arcadismo, 

Romantismo, Parnasianismo, Simbolismo e Modernismo. Sem sombra de dúvida, foi a 

expressão poética, por excelência, no jornal A Razão.

Um dos exemplos selecionados ilustra a orientação temática à qual venho aludindo:

Optimismo

Que importa acaso, que me vire o rosto
Que procure me dar sempre um desgosto?
Que importa lá? Ella me ama, eu juro...
 
Amas-me sei, oh! anjo meigo, eu juro,
E não importa o teu virar de rosto...
Oh!Isso não me dá nenhum desgosto,
Pois sei que tu me amas, sei e juro!
 
Não me zango também si da janela
Desta casa tão alta, oh! Que altura!
Tu retiras, assim me vês passando...
Também não foge ao Sol a linda estrella?
Ora, meu Deus. me amas, vou jurando,
E continuo feroz na minha jura! 

(Jackson de Figueiredo. In: A Razão, 06 de dezembro de 1908, n. 47, p.1).

 

Ao publicar um poema de autoria do bacharel sergipano Jackson de Figueiredo76, o 

jornal procurou cumprir seu intento de divulgar os autores locais, sempre que possível. 

Tradicionalmente, os sonetos não são intitulados, e sim identificados pelo primeiro verso da 

primeira estrofe. Mas, no poema em questão, há um título, que se trata de uma adequada 

identificação da temática abordada: um eu-lírico enamorado e tomado pelo otimismo em 

relação à correspondência desse amor. Seguindo um padrão romântico, o eu-poético encontra 

na ilusão forças para conservar seu amor. Quanto à estrutura, temos versos decassílabos e 

rimas intercaladas ou interpoladas. 

76 Jackson de Figueiredo Martins nasceu em Aracaju, em 09 de outubro de 1891, e faleceu no Rio de Janeiro, em 
04 de novembro de 1928. Estudou Humanidades no Atheneu Sergipense e no Ginásio Alagoano, seguiu para a 
Bahia onde cursou a Faculdade de Direito e se bacharelou em 1913. Teve expressiva participação em jornais de 
Sergipe e de outros estados.  Foi poeta, crítico literário e conferencista (GUARANÁ, 1925, p. 232). 
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Além de Jackson de Figueiredo, outros sergipanos figuraram nas páginas do 

hebdomadário estanciano, a exemplo de: Tobias Barreto77, Sílvio Romero78, Severiano 

Cardoso79, Fausto Cardoso80, J. Domício (pseudônimo de João Nascimento Filho81 e Arthur 

Fortes82. Este último, em 1909, teve seus poemas publicados em três exemplares seguidos83. 

 

 

 

 

 

77 Tobias Barreto de Menezes nasceu no dia 07 de junho de 1839, em Campos (atual Tobias Barreto), e faleceu 
em Recife, no dia 26 de junho de 1889. Filho de Pedro Barreto de Menezes e D. Emerenciana Barreto de 
Menezes. Em 1850, após terminar os estudos primários, seguiu para Estância, onde cursou, até 1852, a aula de 
Latim regida pelo Padre Domingos Quirino de Souza, simultaneamente, frequentou a aula de música do maestro 
Marcelo de Santa Fé. Em 1862, viajou para Recife, onde triunfou na área do Direito. Foi poeta, filósofo, jurista, 
crítico, orador, jornalista e musicista, conhecia perfeitamente o latim, francês, inglês, italiano, alemão e russo. 
Essas últimas línguas ele conseguiu aprender de modo autodidata (GUARANÁ, 1925). 
78 Filho do português André Ramos Romero e D. Maria Vasconcelos da S. Ramos Romero. Nasceu na vila hoje, 
cidade de Lagarto, em 21 de abril de 1851, e faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1914. Fez os Cursos 
Preparatórios no Rio de Janeiro, no antigo Colégio Ateneu Fluminense. Em 24 de janeiro de 1874, foi nomeado 
Promotor público da cidade de Estância. Foi um dos fundadores e lente de Filosofia do Direito da Faculdade 
Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e sócio fundador da Academia Brasileira de Letras. Foi 
Deputado Provincial e Federal por Sergipe. Atuou como crítico literário, conferencista, ensaísta e poeta. 
79 Filho do Professor Joaquim Maurício Cardoso e D. Joana Batista de Alencar Cardoso. Nasceu em 14 de março 
de 1849, em Estância, e faleceu em 02 de outubro de 1907. Após cursar Humanidades na terra natal, retirou-se 
em 1855 para a Bahia, onde se empregou no comércio durante alguns anos, dedicando-se mais tarde à Imprensa. 
Foi escriturário do Ateneu e secretário da Instrução Pública. Voltou a Estância em 1880 e ali fundou e dirigiu o 
Colégio Minerva. Em 1889, foi transferido para a cadeira de Literatura e Lógica do Ateneu Sergipense. Foi 
designado, em 1900, para a cadeira de Português, Francês e Aritmética de Estância. Nascido poeta, cultivou 
todos os poetas gêneros da poesia (GUARANÁ, 1925). 
80 Nasceu em 22 de dezembro de 1864, em Divina Pastora, e faleceu em Aracaju, em 28 de agosto de 1906. 
Frequentou a Faculdade de Direito de Recife. Foi professor, jornalista e político. Foi assassinado na praça que 
hoje recebe o seu nome. 
81 Filho de João Francisco do Nascimento e Maria Dias de Oliveira, nasceu em Estância no dia 20 de setembro 
de 1892. Estudou na Escola Municipal da Professora Ana pitanga de Queiroz, tendo depois cursado as Escolas 
Particulares dos Professores Hugolino Azevedo e Pedro Gonçalves Rollemberg. Mudou-se para a Bahia a fim de 
receber aulas particulares e fazer os exames preparatórios no intuito de ingressar na Faculdade de Direito. 
Atingiu seu objetivo, mas contraiu pneumonia, retornou a Sergipe e desistiu da Faculdade. Foi fiscal do governo 
no Colégio Sagrado Coração de Jesus e ensinou Inglês na Escola Técnica Comercial de Estância. Sua avidez pela 
leitura e pelo conhecimento levou-o a abrir uma Livraria e Papelaria. Escrevi poemas e começou a colaborar na 
imprensa desde os 18 anos sob o pseudônimo de J. Domício. Casou-se com Núbia Faria Lima com quem teve 
nove filhos. Faleceu em 1972. Informações extraídas de apostila datilografada pertencente ao Acervo de Selma 
Barreto. 
82 Filho de Antonio Gentil Fortes e D. Antonia Junqueira Fortes, nasceu em 28 de julho de 1881, em Aracaju, e 
faleceu em 27 de novembro de 1944, na mesma cidade. Estudou Humanidades no Atheneu Sergipense. Foi 
empregado dos Correios e, em 15 de julho de 1916, foi nomeado professor vitalício da cadeira de História Geral 
e do Brasil do Atheneu. Lecionou também no Colégio Tobias Barreto e no Instituto América. Participou do 

ano e foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico. Foi membro 
efetivo do Conselho Superior de Ensino por dois anos, deputado, jornalista e poeta. 
83 Em 22 de agosto, n. 33, p.1: Horas de scismas, 29 de agosto, n.34, p.1: Longe de ti e 05 de setembro, n.35, p.1: 
Hellotropia. 
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Figura 17 - João Nascimento Filho ao centro, Jorge Amado e amigos de Estância 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo de Selma Barreto. Autoria não identificada. 

 

A publicação de poemas de autoria feminina, ao contrário do que ocorreu com a prosa, 

foi bem menos expressiva do ponto de vista da quantidade, mas dentro do corpus analisado 

podemos destacar a participação das seguintes poetisas: Adelina Lopes Vieira84, Elisa de 

Almeida Cunha85, Honorina Galvão Rocha86, Emília Leitão Guerra87 e Elvira Gama88, da qual 

exemplificamos os versos a seguir: 

Desespero
 
Pode o ferro punhal em mão segura
As carnes nos rasgar, o sofrimento
Não vale a dôr, não vale o desalento

 
Amor!...Sorver aos goles a douçura

84 Nasceu em Lisboa, em 20 de setembro de 1850, e faleceu no Rio de Janeiro. Filha de Valentim José da Silveira 
Lopes, veio com a família para o Brasil ainda criança. Era irmã da pesquisadora e crítica literária Júlia Lopes de 
Almeida. Foi escritora, contista e teatróloga. Também dedicou-se à criação de poesia e teatro infantil (COELHO, 
2001). 
85 Nasceu em Palmares, Pernambuco, em 1883, e faleceu em 1910, aos 27 anos de idade. Participou do jornal O 
Lyrio, periódico do início do século editado por mulheres. Colaborou em vários periódicos recifenses 
(BRANDÃO e ALVES, 2002). 
86 Filha de Cândida Rosa Galvão Rocha e do Capitão Francisco Fonseca Rocha, nasceu em Conceição do 
Almeida, Bahia, em 01 de setembro de 1863, e faleceu em 29 de agosto de 1946. Foi professora primária e 
publicou seus poemas em diversos periódicos do Estado da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro (BRANDÃO e 
ALVES, 2002). 
87 
apenas 5 anos, a família transferiu-se para o arraial de Santa Luzia, na Bahia. Apesar das restrições paternas, 
estudou línguas (francês, inglês e alemão), além de História e Ciências. Começou a escrever poemas aos 5 anos e 
teve seus textos publicados na imprensa da Bahia, Sergipe e Alagoas (BRANDÃO e ALVES, 2002). 
88 Nasceu no Rio de Janeiro e começou a escrever sonetos no jornal O Mineiro. Foi redatora chefe do Jornal do 
Brasil. Colaborou assiduamente com o jornal Gazeta de Notícias. Exerceu intensa atividade literária em Recife, 
Pernambuco, no período de 1896 a 1901. Além de poemas, suas crônicas também foram publicadas em A Razão. 
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Ver fugir este bem, buscar alento
outra ventura,

 
É mais cruel, mais negra e desuhumano
Que do inferno sentir o fogo e o ______
Que as anciãs de um veneno corrosivo!
 
E este mal eu soffri! Uma alma ingrata
Nos braços e outro amor ainda maltrata
O mal que fez... as penas em que vivo. (A Razão, 13 de dezembro de 1908, 
n. 48, p.1).

Em mais um soneto, o eu-lírico expõe em tom exaltado as desventuras de um amor 

traído pela ingratidão e abandono. Temática bastante recorrente no âmbito da influência 

romântica recorrente nos poemas veiculados no jornal estudado.

No que diz respeito aos poemas, provocou-me também interesse a publicação de uma 

seção denominada Primeiros Vôos89, cujo intuito era o de divulgar os escritos de alunos do 

Colégio Tobias Barreto:

Como viram os nossos leitores, foram, no número passado, publicados neste 
jornal umas quadras trazendo a assinatura de Jovino Leite, alumno do 
Collegio Tobias Barreto. Em vista de nos terem chegado ás mãos, durante a 
semana finda, outras producções literárias de alunos do mencionado 
Collegio, resolvemos, como um meio de desenvolver nesses jovens patrícios 
nossos, o gosto pelas letras, reservar uma das columnas desta folha para 
nella serem publicados os trabalhos intellectuaes dos esperançosos meninos. 
A nova secção, à qual foi dado o título que epigrafa estas linhas, se inicia 

qualidades de espirito dignas de serem aproveitadas (A Razão, 15 de outubro 
de 1911, n. 30, p. 2). 

 

Mais uma vez cumprindo seu intuito de instruir e deleitar, o semanário procurou 

incentivar a escrita e a leitura de jovens estudantes divulgando suas produções em suas 

páginas. Ocorre que, assim como no caso dos autores adultos ou já renomados, houve uma 

seleção, espécie de filtro, visto que a coluna foi criada com o propósito de divulgar escritos de 

alunos de uma determinada escola (Tobias Barreto90) e não dos alunos de toda a cidade ou até 

89 Esta coluna foi publicada de outubro de 1911 a dezembro do mesmo ano, geralmente, figurando na segunda 
página do impresso e sem p  
90 Instituição pertencente ao Professor José de Alencar Cardoso, onde Jessé Fontes foi Professor e Diretor 
interino. 
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mesmo dos vencedores de um concurso de poesia, já que iniciativas desse porte eram comuns 

no jornal91. 

Em que pese a pretensa postura democrática e generosa, ao publicar poemas de 

iniciantes, o jornal, na verdade, mantinha sua conduta estratégica ao estreitar de afinidade 

entre o periódico e a instituição de ensino, consolidando ainda mais seu capital social junto à 

comunidade de Estância. Alguns anos depois, mais precisamente em 1920, temos o 

prosseguimento da tendência de publicação de poemas cuja temática central é o amor

A primeira lágrima
 
Quando a primeira lágrima, caindo,
Pisou a face da mulher primeira,
O rosto dela assim ficou tão lindo
E Adão beijou-a de uma tal maneira,
 
Que astros e thronos, pelo espaço infindo,
Como uma catadupa prisioneira,
As seis azas da luz e de oiro abrindo,
Rolaram numa esplendida carreira.
 
Alguns, poisando à próxima montanha,
Queriam vêr de perto os condemnados
De dôr tranzidos, na agonia extranha;
 
E ante o fulgor dos beijos redobrados,
Todos pediam punição tamanha,
Anciosos, mudos, trêmulos, pasmados!

(Luiz Delfino. In: A Razão, 14 de fevereiro de 1920, n.7, p.1).

Do mesmo modo, o poema transcrito acima, criação do poeta carioca Luiz Delfino92, 

segue a estrutura formal do soneto, com dois quartetos e dois tercetos, apresenta um esquema 

com rimas interpoladas e versos decassílabos. A temática gira em torno do amor, remontando 

à narrativa bíblica da criação da humanidade por meio da união entre Adão e Eva. 

De modo geral, as quadras e sonetos que figuram nas páginas de A Razão seguem a 

marca do sentimentalismo, do tom amoroso e exaltado próprio do Romantismo, embora 

autores representantes de outras correntes estéticas também tenham sido veiculados no jornal, 

a exemplo de: Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Alphonsus de Guimarães 

e Cruz e Souza. O gênero literário mais presente nos exemplares analisados, sendo válido 

91 Localizei três concursos organizados pelo jornal: Em que consiste a felicidade no casamento?, Qual a moça 
mais prendada da cidade?  e, por fim, Qual a qualidade mais importante de uma mulher?. 
92 Nasceu em 25 de agosto de 1834 e faleceu em 31 de janeiro de 1910. Foi médico, político e poeta. 
(MACHADO, 1984). 
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mencionar que, quando não se publicava um poema em uma edição, geralmente, na seguinte 

havia mais de um, como se procurasse compensar os leitores pela ausência anterior. 

Também merece destaque a circulação de escritos entre os impressos da época, ou 

seja, o jornal de Augusto Gomes procurava publicar textos de autores em voga no período ou 

já consagrados nacional e internacionalmente. Assim, pode-se afirmar que a poesia, nesse 

impresso, seguiu uma tendência conservadora e coerente com os objetivos e valores 

preconizados pelo jornal.

Ubiratan Machado (2010) afirma que mulheres e românticos formavam a grande 

maioria do público dos escritores românticos. Mulheres jovens e sonhadoras, ainda tiranizadas 

pela mão de ferro do pater familiae, mas já vivendo as primeiras aventuras da libertação. O 

autor argumenta, porém, que a maioria das leitoras, identificava-se à personagem literária 

feminina apenas como catarse, fuga da realidade, sonho, evasão. Porém, a principal 

dificuldade para o acesso à leitura era o analfabetismo. Até meados do século XX, o Brasil foi 

um país marcado pela predominância da oralidade e do analfabetismo. De acordo com 

Hallewell (1985), em 1820, estimava-se que apenas 0,20% da era alfabetizada. Em 1872, 

quando foi realizado o primeiro censo nacional, esse índice era de cerca de 18% entre pessoas 

de 5 anos ou mais; em 1890, os analfabetos constituíam 82,3% da população. Em virtude 

disso, muitas mulheres tiveram acesso à literatura pela mediação de alguém que sabia ler:

A maioria, porém, mulheres jovens e casadoiras, interessavam-se sobretudo 
pela emoção transmitida pela poesia e os romances-folhetins, muitas vezes 
saboreados em conjunto, lidos pela pessoa de maior talento teatral e voz 
mais harmoniosa, enquanto a família, ao redor, escutava avidamente, 
torcendo pelo herói, enxugando lágrimas furtivas ou reagindo com gestos de 
revolta diante das canalhices de algum vilão (MACHADO, 2010, p. 52).

 

Um dos efeitos dessa prática de leitura foi o despertar da imaginação criadora, como 

destaca José de Alencar, na carta Como e porque sou romancista:

Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornais, 
como os volumes de uma diminuta livraria romântica formada ao gosto do 
tempo. [...] Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras, e 
as amigas para não ficarem ociosas as ajudavam. Dados os primeiros 
momentos à conversação, passava-se à leitura e era eu chamado ao lugar de 
honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto 
de um sono começado ou de um folguedo querido; já naquela idade a 
reputação é um fardo e bem pesado. Lia-se até a hora do chá, e tópicos havia 
tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse 
excesso, as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-
se em recriminações contra algum mau personagem, ou acompanhava de 
seus votos e simpatias o herói perseguido. Uma noite, daquelas em que eu 
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estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais 
comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o 
lenço ao rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços 
que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista 
empanada pelas lágrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, 
disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações de 
minha mãe e suas amigas (ALENCAR, 1893, p.6). 

 

Como já afirmei, a poesia foi o gênero literário mais publicado no jornal em estudo. 

Nos exemplares localizados foram raríssimos os números em que não havia um poema, o que 

nos leva a crer que tal destaque seja atribuído a fatores como: interesse dos leitores, menor 

espaço ocupado na página (o que facilitava a diagramação) e a boa oferta desse tipo de texto 

por parte dos colaboradores. Assim, embora se autointitulasse como um órgão noticioso e 

defensor dos interesses sociais, o jornal A Razão mostrou-se expressivamente literário, o que 

pode ser compreendido se considerarmos seus objetivos de promover a instrução e ao deleite 

por meio da leitura.

       

3.6 FOLHETINS: DRAMAS E AVENTURAS PARA INSTRUIR E DELEITAR

 

Com o desenvolvimento da imprensa, o romance começou a angariar mais destaque na 

Literatura no século XIX. Havia uma dependência da literatura em relação à imprensa, não 

apenas na Corte, como também nas Províncias, conforme Sodré (1977), entre essas 

localidades, podemos incluir Sergipe. Porém, esse gênero não era muito bem visto pela crítica 

e muitos o consideravam nocivo aos bons costumes devido às narrativas fantasiosas que 

poderiam levar ao devaneio e a práticas não condizentes com os valores da família. No século 

XIX, período de surgimento do romance, muitas famílias consideravam a leitura desse gênero 

como algo prejudicial para a formação das suas filhas. 

No Brasil predominava a ideia de que a leitura de romances poderia causar danos à 

alma humana.  Abreu (1999) afirma que nos anos oitocentos os romances eram tratados como 

instrutiva. Em relação à prevenção contra a leitura de romances ou novelas, o Padre Lopes 
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Gama é enfático ao afirmar, em um artigo publicado em 6 de maio de 1843, do jornal O 

Carapuceiro93:

Se alguma ingerência tivesse nos colégios estabelecidos em Pernambuco, eu 
recomendaria às Sras. Diretoras, não consentissem às suas educandas a 
perniciosa leitura de novelas, porque para dizer de uma vez tudo a quem bem 
entende, nenhuma necessidade há de ensinar ao gato o caminho da despensa. 
Não faltará quem já me estranhe o muito que embirro com as tais novelas; 
mas não sou só eu, todos os moralistas as reprovam e entendem que são 
prejudiciais, mormente ao belo sexo no verdor dos anos (MELLO, 1996). 

 

feuilleton, que, por sua vez, vem de feuillet 

(LAROUSSE, 1989), que significa pequena folha (feuille). Assim como o vocábulo, os 

folhetins se originaram na França. Inicialmente, feuilleton servia para designar a parte inferior 

da primeira página dos jornais, destinada à publicação de textos de entretenimento: piadas, 

charadas, receitas de cozinha, críticas de peças e de livros, pequenos textos em geral, de 

acordo com Meyer (1996). Dessa forma, no início, o termo folhetim se referia genericamente 

a um espaço ocupado na geografia do jornal. A pesquisadora classifica três fases na trajetória 

do romance-folhetim: a primeira vai de 1836 a 1850; a segunda, de 1851 a 1871 e a terceira, 

de 1871 a 1914. Entre os autores que desenvolveram com sucesso o romance-seriado, nesse 

período, atingindo um sucesso de público expressivo, destacam-se Eugéne Sue e Alexandre 

Dumas. O sucesso do primeiro deveu-se à publicação de Les mystères de Paris (1842-43) e Le 

juif errant (1844-45) e, do segundo, de Les trois mousquetaires (1844) e Conde de Monte 

Cristo (1845).

Morais (2002) define folhetim como cortes em capítulos e suspenses no final, 

constituindo o romance seriado, modelo adequado à forma de circulação diária nos jornais e 

que garantia não apenas o sucesso do jornal, como também do folhetinista. Segundo essa 

autora, por meio do jornal, o folhetim e o folhetinista instigavam a imaginação dos leitores e 

ganhavam prestígio na sociedade. 

A relação entre o desenvolvimento dos jornais e a ascensão do romance não é 

simplesmente uma coincidência temporal. Muitos romances foram publicados nos jornais 

como folhetins. Romances hoje considerados clássicos da Literatura, como Os três 

93 O Carapuceiro foi um jornal que circulou em Recife entre 7 de abril de 1832 e 28 de setembro de 1847. Foi o 
segundo impresso de Pernambuco a exibir ilustração em sua primeira página, mais especificamente, em seu 
cabeçalho (MELLO, 1996). 
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mosqueteiros, de Alexandre Dumas, e romances de autores respeitados, como Balzac e 

Machado de Assis, tornaram-se célebres através da publicação na imprensa94. 

Conforme Nadaf (2002, p. 41), o folhetim, na imprensa brasileira, instalou-se 

inicialmente como literatura de ficção. Em 04 de janeiro de 1839, o Jornal do Commercio, do 

Rio de Janeiro, fez a sua estreia no gênero com a publicação em série da novela folhetinesca 

k. A autora pontua ainda que, nas duas primeiras 

décadas seguintes, o folhetim constituiu-se, em sua quase totalidade, de traduções dos 

clássicos do romance-folhetim, de novelas curtas e do romance tradicional francês. O pioneiro 

nas traduções brasileira foi o professor, jornalista e também escritor Justiniano José da 

Rocha95, que traduzia para o Jornal do Commercio 96 

(2010) assim expôs o método de trabalho do tradutor:

Justiniano trabalhava com extrema rapidez. Em um mês concluiu a tradução 
dos três volumes de Mistérios de Paris, de Eugène Sue, e em dois meses e 
meio colocou em português as 2 mil páginas de O Conde de Monte Cristo. 
Seu método de trabalho era singular. Nos extremos da comprida varanda de 
sua casa, colocava dois escreventes, cada um encarregado de transcrever 
uma obra. Justiniano ora ditava um capítulo da mão direita, ora um capítulo 
da esquerda, apenas com o intervalo do passeio de uma mesa a outra. 
Enquanto trabalhava, a criançada gritava e os passarinhos, que enchiam a 
chácara, faziam uma imensa algazarra. Nada o perturbava, continuando a 
traduzir com a mesma facilidade (MACHADO, 2010, p. 57).

Havia tanta avidez pelo consumo desse gênero, além do desejo de estar em dia com os 

grandes sucessos oriundos de Paris que alguns jornais cariocas chegaram a fazer corajosas 

peripécias para estar em dia com as produções europeias. Em 1866, Machado de Assis 

traduzia Os trabalhadores do mar, para o Diário do Rio de Janeiro, à medida que Victor Hugo 

ia publicando os capítulos do livro, em Paris. Conforme Machado (2010), o intervalo entre a 

94 Autores como Brito Broca (1979), José Ramos Tinhorão (1994), além das observações de Antonio 
Candido(2000), em sua Formação da Literatura Brasileira, assinalam a importância da relação de dívida da 
literatura para com os jornais. Uma das mais relevantes pesquisas que trata da utilização dos jornais como fontes 
primárias de pesquisa da história da literatura é a de Meyer (1998). 
94 Nasceu em 8 de novembro de 1812 e faleceu em 10 de agosto de 1862. Foi jornalista, advogado, professor, 
tradutor, escritor e político. 
95 Nasceu em 8 de novembro de 1812 e faleceu em 10 de agosto de 1862. Foi jornalista, advogado, professor, 
tradutor, escritor e político. 
96 Nadaf (2002, p. 32) acentua que, devido ao sucesso deste romance, a cópia seria mais do que prevista, pois a 
Paris oitocentista ditava a moda e a cultura 
Londres, de Berlim, de São Petersburgo e também os de Lisboa, de Camilo Castelo Branco. No Brasil foram 

-93), de 

Folha Nova. 
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publicação na imprensa francesa e na carioca equivalia à travessia de um navio da Europa ao 

Rio de Janeiro. 

Desse modo, para atender ao frisson provocado pelas narrativas romanescas, produzia-

se material para ocupar o que Meyer (1996) intitulou como o filé mignon do jornal, 

constituindo-se em uma isca para atrair e segurar os indispensáveis assinantes. Esse sucesso 

causou algumas mudanças na vida literária brasileira da segunda metade do século XIX à 

primeira do século XX, tais como:

A contratação pela imprensa de autores exclusivos para a tradução de 
folhetins ou para a confecção de originais brasileiros; a republicação do 
título dos jornais para os livros e fascículos; a transposição do texto 
folhetinesco para o teatro com larga difusão dessas apresentações pela 
própria imprensa que o publicara inicialmente, dentre outras ocorrências 
(NADAF, 2013, p. 220).

 

Tal publicação surgiu da necessidade de gerar prazer e bem-estar aos leitores ou 

ouvintes dos jornais, cansados dos maçantes editais do governo que ocupavam as páginas dos 

periódicos. Um aspecto que influenciou bastante na disseminação do romance através dos 

folhetins foi o alto custo da impressão no Brasil, durante o século XIX. Conforme Machado 

(2010), a Imprensa Nacional (antiga Impressão Régia), que deveria (ou poderia) favorecer o 

autor nacional, executava trabalhos para terceiros, mas cobrando preços bem acima do 

mercado. 

Diante disso, a opção quase que obrigatória para a sobrevivência de muitos autores foi 

a atuação na imprensa, seja por meio da publicação de cronistas, contos ou da tradução ou 

criação de folhetins, como pontua Broca (1979): não se pode negar que os jornais, 

proporcionando trabalho aos intelectuais, mesmo quando se tratava de simples rotina de 

redação, sem nenhum cunho literário, facilitava a vida de muitos deles, dando-lhes um 

te, criar ambiente para as atividades de 

escritor. Nessa direção, o poeta Olavo Bilac, em Ironia e Piedade, 

não há jornal que não esteja aberto à atividade dos moços. O talento já não fica à porta de 

chapéu na mão. Fez da imprensa 

Além de meio de subsistência para muitos intelectuais, o acesso à narrativa ficcional 

por meio da imprensa também foi positiva para o público leitor, que tinha uma opção barata 

de acesso à apreciação literária. Uma parte significativa desse público era composta por 

mulheres, cuja taxa de alfabetização foi, no século XIX, se aproximando à dos homens até se 
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igualar. Algumas publicações foram lançadas nos séculos XVII e XIX para atender 

diretamente a esse público, como impressos sobre cozinha e moda. Como analisa Lyons 

mulheres não fossem a totalidade desse público leitor, era pensando nelas que eles publicavam 

romances populares e sentimentais, o que demonstra o preconceito de que compartilhavam. 

Lyons (1997) pontua ainda que, apesar de as mulheres não lerem só romances, os 

editores acreditavam que o que lhes agradava eram os romances populares e sentimentais. 

Essa feminização dos leitores de romance confirma os julgamentos dominantes sobre o papel 

da mulher e sobre sua inteligência: se os romances são considerados literatura de mulheres, é 

porque veem nelas criaturas dotadas de imaginação, com capacidades intelectuais limitadas, 

por sua vez, frívolas e prisioneiras de seus sentimentos97. 

O romance é tido como a antítese da literatura instrutiva, pois exige pouca 

compreensão e seu objetivo é o de distrair e entreter nas horas vagas, o romance pertence, 

sobretudo, ao reino do imaginário. Os jornais, os acontecimentos públicos estão reservados 

aos homens; os romances, que tratam da vida interior, pertencem à esfera do privado a que os 

burgueses do século XIX estavam relegados. Compagnon (2010) assevera que o romance 

europeu em particular, cuja glória coincidiu com a expansão do capitalismo, propõe, desde 

Cervantes, uma aprendizagem do indivíduo burguês.

No Brasil, no decorrer do século XIX, verificou-se a perda progressiva dos modelos 

portugueses. A influência francesa ganhou destaque por intermédio da adoção e incorporação 

de bens materiais e simbólicos, e assim, moda, arquitetura, música, obras de arte e literatura 

procuravam seguir os padrões franceses. Além disso, imitava-se as práticas sociais como a 

frequência a saraus e aos salões, bem como no modelo das instituições culturais como o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) e a Academia Brasileira de Letras (1897). 

Ansiava-se por civilização e o modelo em voga era o francês: 

Mas não seria de admirar que vivêssemos, vestíssemos e escrevêssemos 
pelas receitas parisienses, se era bem poderosa igualmente a sugestão de 
Paris sobre o mundo europeu e ocidental dessa época, tornando-se o centro 
da atração da humanidade, o maior empório de prazer do planeta. Auferir da 
existência tudo quanto ela nos podia dar de belo e de bom, era uma receita 

 

97 As polêmicas envolvendo os romances Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, e O retrato de Dorian 
Gray (1890), de Oscar Wilde, são exemplos desse pensamento em relação à influência nociva desse gênero. 
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No caso de Sergipe, mais especificamente, em Estância, historiadores, cronistas 

memorialistas como José Luciano da Silveira Libório (2005), Edilberto Campos (1977), 

Raymundo Souza (2009) e Fernando Soutelo (1995) registraram a influência francesa nos 

hábitos da elite daquela localidade, seja através da prática de consumir produtos importados, 

da culinária, da realização de soirèss e saraus, das músicas, dos hábitos e da utilização de 

termos emprestados da língua francesa98. Seguindo essa tendência, o folhetim brasileiro do 

século XIX tinha um caráter político, civilizador e moralizante, de modo geral, apresenta 

traços da herança do clássico romance-folhetim francês. Quanto à temática, Nadaf (2002) 

filhos ilegítimos, traição, loucura ou morte por amor ou outros infortúnios, vinganças, roubos, 

cadafalsos e outros costumeiros novelos dessa modalidade de escrita. 

No jornal A Razão, no período delimitado para esta pesquisa, localizei diversas 

ocorrências de publicação de folhetim, quais destaco no quadro a seguir:

 

Quadro 2 - Folhetins publicados em A Razão de 1900-1912 

Nº DATA TÍTULO AUTOR 
21 04/12/1900 Deseja-se um marido A. Scholl 

27 07/01/1901 
O Martyrio de Dreyfus-Um lustro da 

minha vida (1890-1899) 
Sem identificação de autor 

25 23/06/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
26 07/07/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
27 14/07/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
28 21/07/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
30 04/08/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
32 18/08/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
33 25/08/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
36 15/09/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
37 22/09/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
41 20/10/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
44 10/11/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
46 24/11/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
47 01/12/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
48 08/12/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
49 15/12/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
50 29/12/1907 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
01 12/01/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
03 26/01/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
04 02/02/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
06 16/02/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
07 23/02/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
11 22/03/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 

98 Soutelo (1995, p. 97) registra um fato pitoresco extraído do jornal A Razão: uma nota publicada a pedido da 
proprietária do Cabaré Rio Branco. Nesse texto, ela agradecia aos seus clientes pelas visitas durante o ano e 
desejava-lhes boas festas e feliz ano-novo. Tal nota era acompanhada pelo cardápio todo escrito em francês 
referente ao banquete a ser servido aos membros da elite social estanciana durante a festa de Réveillon. 
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Nº DATA TÍTULO AUTOR 
21 04/12/1900 Deseja-se um marido A. Scholl 

27 07/01/1901 
O Martyrio de Dreyfus-Um lustro da 

minha vida (1890-1899) 
Sem identificação de autor 

12 29/03/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
14 12/04/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
15 19/04/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
16 26/04/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 
17 03/05/1908 Moral Geral Rdo.Pe.E.Barbe 

40 18/10/1908 A Aliança de casamento (17) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

41 25/10/1908 A Aliança de casamento (18) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

42 01/11/1908 A Aliança de casamento (19) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

43 08/11/1908 A Aliança de casamento (20) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

45 22/11/1908 A Aliança de casamento (21) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

47 06/12/1908 A Aliança de casamento(22) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

2 10/01/1909 A Aliança de casamento (23) 
Conan Doyle Tradução de 

Henrique Lopes de Mendonça 

3 17/01/1909 A Aliança de casamento (24) 
Conan Doyle 

Versão de Henrique Lopes de 
Mendonça 

34 04/09/1910 Estância Brício Cardoso 
35 11/09/1910 Estância Brício Cardoso 
36 18/09/1910 Estância Brício Cardoso 
32 25/06/1911 O Beijo Hugolino de Azevedo 

42 10/09/1911 
O ultimo film (extrahido de A Seara de 
Ruth) História verídica de uma paixão 

singular 
Sem identificação de autor 

9 03/03/1912 A creança Guy de Maupassant 
21 26/05/1912 A creança Guy de Maupassant 
22 02/06/1912 A creança Guy de Maupassant 
24 16/06/1912 A creança Guy de Maupassant 
25 18/06/1912 O beijo Hugolino de Azevedo 
27 07/07/1912 O cãozinho Jeanne-Marie 
31 08/08/1912 O Machinista (Segundo François Copèe) Versão de X.V. do R.F. 
32 11/08/1912 O Machinista (Segundo François Copèe) Versão de X.V.do R.F 
34 20/08/1912 Arma de Dois Gumes (Conclusão) Candido Costa 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos exemplares analisados. 

 

Os dados levantados nesta pesquisa indicam que o folhetim não era publicado em uma 

página fixa, a depender da disposição dos demais textos, situava-se na página dois ou três, 

mas já o localizei na página quatro, geralmente destinada aos anúncios, como também na 

primeira página, situação menos comum.

Em A Razão, bem como em alguns outros jornais do período, era comum informar-se 

apenas o nome do tradutor e não do autor. O que leva a supor que tais agentes tinham 

estatutos próximos naquela conjuntura. Lajolo e Zilberman (1999) afirmam que quando se 
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apenas um, não dos mais importantes, entre os vários arte

e livreiros, e não profissionais da pena, os primeiros beneficiários da regulamentação dos 

direitos e deveres que afetam livros e escrit

A pesquisa também revelou que, em relação aos demais gêneros literários veiculados 

no jornal (poesia, conto e crônica), o folhetim teve menor incidência de publicação, ao menos 

não identifiquei uma continuidade fiel, com números seguidos, como ocorreu em relação à 

poesia e à crônica, por exemplo, presentes em todos os números analisados. Tal diferenciação 

pode ser atribuída a algumas questões, quais sejam: menor interesse dos leitores em relação a 

esse gênero em comparação aos demais e a questão do maior espaço ocupado pelo folhetim, 

geralmente, ocupava uma coluna inteira da página em que era abrigado, em comparação a um 

soneto, normalmente publicado no canto superior direito da primeira página. 

É válido mencionar que, enquanto o folhetim não era um dos gêneros mais valorizados 

pela folha estanciana, os romances eram amplamente divulgados nos anúncios da mesma, o 

que permite inferir que havia um público que consumia essas produções. Mas, embora com 

menor destaque, o fato é que o folhetim esteve presente no jornal A Razão e, desse modo, 

cabe tecer algumas considerações em relação aos textos que foram localizados. 

O primeiro folhetim no quadro é Deseja-se um marido, texto que, possivelmente, foi 

veiculado em 1900  lamentavelmente, só tive acesso a um número desse ano. A leitura do 

-com-

jovem herdeira insatisfeita com os pretendentes escolhidos pela família passa a procurar seu 

futuro marido enviando cartas para rapazes da sociedade assinadas por um pseudônimo. Não 

obtive maiores informações acerca do autor ou tradutor A. Scholl.

Em O Martyrio de Dreyfus - Um lustro da minha vida (1890-1899), é possível 

identificar traços de uma narrativa que envolve ação e mistério, tendo como pano de fundo 

um ambiente de guerra. Não há identificação do autor. O folhetim seguinte intitula-se Moral 

Geral de autoria do Reverendo P. Barbe e foi assim apresentado na folha estanciana:

Aos nossos leitores

Insetamos hoje, como folhetim do nosso modesto semanário, a publicação 
do importante tratado de Moral do Reverendo P.Barbe, extrahido do seu 
compêndio de Philosophia elementar, editado em 1846 e traduzido por 
Joaquim Alves de Souza.
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Sendo o nosso fito desde há muito dar, o quanto, possível, uma feição 
moralizadora e educacionista a esta folha, embora em anthitese com a norma 
do tempo com a qual pouco temos que ver, atento ao meio em que 
mourejamos, julgamos que, com a presente publicação, em substituição dos 
romances e contos de pouco efeito e péssimos ensinamentos, como em sua 
maioria são todos eles, nos aproximamos do alvo a que miramos: o de 
instruir deleitando.

E assim queiram entender os leitores, aos quaes pedimos alguns instantes de 
atenção, para a leitura do nosso folhetim, garantindo-lhes que dela auferirão 
grandes resultados, tanto para a vida pratica como para a tranquilidade 
própria (A Razão, 23 de junho de 1907, n.25, p. 2, grifos da autora).

 

Ao publicar um texto claramente em desacordo com o modismo vigente, o impresso 

demonstrou uma tendência conservadora e a preocupação em obedecer ao seu lema: instruir 

deleitando, ou seja, disseminar informação, defender os interesses da sociedade estanciana, 

estimular o hábito da leitura, mas sem perder a adequação aos valores morais e religiosos. 

Obra claramente alinhada ao catolicismo e com evidente intuito moralizante, o 

folhetim Moral Geral, entre os números localizados, foi o que apresentou maior número de 

publicações. Em seguida, temos o folhetim A aliança de Casamento. Todas as publicações 

dessas histórias estão numeradas do 17 ao 24. Todos os capítulos estão intitulados, trata-se de 

uma narrativa onde, mais uma vez, o conflito central gira em torno do matrimônio, 

ambientada em um acampamento militar durante uma guerra.  A autoria é atribuída a Conan 

Doyle, possivelmente, trata-se do escritor britânico Arthur Conan Doyle99 e a tradução é de 

Henrique Lopes de Mendonça100.

Na sequência, temos a primeira produção de um autor sergipano, mais especificamente 

um estanciano, Brício Cardoso101. O texto foi escrito em tom exaltado e saudoso, permeado 

pelas memórias da infância e da juventude vividos próximos ao rio, aos montes e à vegetação 

exuberante. Na maturidade, o professor rende suas homenagens à terra em que nasceu e o 

jornal, veículo que muito prestigiou, tornou-se porta-voz das suas memórias102. A publicação 

de textos elogiosos a esse escrito, veiculados no jornal A Razão indica que o mesmo teve certa 

99 Arthur Ignatus Conan Doyle nasceu em 22 de maio de 1859, em Edimburgo, Reino Unido, e faleceu em 7 de 
julho de 1930 em Crowborough, também no Reino Unido. Foi médico e escritor. Publicou mais de 200 obras 
entre romances, contos, poemas e livros históricos. Tornou-se mundialmente famoso pela criação de 60 histórias 
envolvendo o perspicaz detetive Sherlock Holmes. Fonte: www.arthurconandoyle.com. Acesso: 16 de junho de 
2016. 
100 Henrique Lopes de Mendonça nasceu em Lisboa, em 12 de fevereiro de 1856, e faleceu na mesma cidade em 
24 de agosto de 1931. Foi oficial da Marinha de Guerra portuguesa, Historiador, Arqueólogo, Poeta, Dramaturgo 
e Romancista. Escreveu a letra do Hino Nacional Português. 
101 Ver: Gally (2004) e Santos (2010). 
102 
posteriormente, no mesmo jornal, em 1909. 
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repercussão em Sergipe. Em seguida, temos O beijo, folhetim seguinte de autoria de Hugolino 

Azevedo, residente em Estância, professor do Colégio Tobias Barretto, secretário da 

Beneficência estanciana, diretor de teatro amador103 e poeta. Nos exemplares localizados 

durante esta pesquisa há uma lacuna em relação aos números, sendo assim, não posso afirmar 

em quantas edições este folhetim foi publicado. Todavia, chamou-me atenção o fato de que o 

escrito do Professor Hugolino aparece na folha veiculada no dia 25 de junho de 1911, daí por 

diante temos falhas e a publicação de textos de outros autores nessa seção e O beijo torna a 

aparecer na edição do dia 18 de junho de 1912, quase um ano depois.

Tal hiato pode ser indício de que poderia haver uma intercalação de folhetins ou que o 

romance foi republicado no ano seguinte. A narrativa consiste na disputa entre os amigos 

Alfredo e Manoel pelo amor de Lúcia. Interessante notar que, assim como procedeu em 

relação às crônicas e à poesia, o jornal procurou valorizar a produção dos autores locais, 

sempre que havia espaço. Embora a trama não se ambientasse na cidade de Estância, o que, 

obviamente, não consiste em parâmetro para a avaliação da sua qualidade, o fato de ter sido 

criada por um autor local poderia gerar certa curiosidade entre os leitores e assim, aumentar as 

vendas e a circulação do impresso.

Em O último film, folhetim sem identificação de autoria, retirado do jornal baiano A 

Seara de Ruth104, chamou-me atenção a iniciativa do impresso estanciano em informar ao 

lado do título, ou seja, em posição de destaque, o local de onde foi extraído o folhetim. Tal 

situação não ocorreu nas demais ocorrências que analisamos, esse cuidado faz-nos supor que 

talvez devido à proximidade geográfica com o colega ou o respeito tenham feito com que 

ocorresse essa alusão. Também destaca-se a seguinte expressão localizada ao lado do título: 

História verídica de uma paixão singular. Uma das estratégias utilizadas pelos escritores do 

século XIX para chamar a atenção dos leitores era de criar a impressão de que a história 

narrada era real. 

Alguns autores de romances românticos, para valorizar o gênero, costumavam utilizar 

o prefácio de suas obras para afirmarem que estavam narrando uma história que lhes foi 

narrada por um amigo ou um desconhecido que lhes procurou para conta-la ou que souberam 

da mesma através de cartas anônimas. Recurso utilizado pelo escritor cearense José de 

Alencar no prefácio do romance Senhora:

103 Na edição do dia 27 de julho de 1907 do jornal A Razão
 

104  Semanário político, literário, artístico e científico que circulou entre 1910 e 1912.  
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Este livro, como os dois que o precederam, não são da própria lavra do 
escritor a quem geralmente o atribuem [...] A história é verdadeira; e a 
narração vem de pessoa que recebeu diretamente em circunstâncias que 
ignoro, a confidência dos principais atores desse drama curioso (ALENCAR, 
1997).   

 

No caso de O ultimo film temos um a história de um amor impossível entre um jovem 

de família abastada e a filha de uma das empregadas da família. Já em A creança, do escritor 

francês Guy de Maupassant105, temos uma trama desenvolvida em torno de uma criança que 

foi roubada dos braços da mãe e vendido para uma senhora rica que não podia ter filhos.   

No exemplar que veio à lume no dia 07 de julho de 1912, temos O cãozinho de 

Jeanne-Marie106. Na verdade, trata-se de um conto dividido em partes para publicação no 

semanário estanciano, sendo que a que ora expomos é a última. A trama gira em torno do 

desejo de Lúcia, a esposa em ganhar um cãozinho no dia do seu aniversário e dos esforços do 

seu marido Paulo para satisfazê-la. Em relação aos dois últimos textos, O machinista e Arma 

de dois gumes, infelizmente, não localizamos informações até a escrita deste texto.

A análise dos romances publicados na seção folhetim do jornal A Razão indicam a 

opção por narrativas permeadas pelo amor romântico, pelo mistério, crimes, roubos, pela 

aventura, triângulos amorosos, enfim, pelas fórmulas de sucesso do gênero. Os valores que 

apresentam evidenciam os dogmas cristãos, o matrimônio, a família e a moral. As opções de 

publicação do impresso em estudo revelam a coesão entre a elite culta, política e religiosa, 

além de corresponder ao ideal civilizatório que busca informar, formar, criar hábito da leitura, 

refinar os costumes e formar autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 Henri René Guy de Maupassant nasceu no dia 05 de agosto de 1850 e faleceu no dia 06 de julho de 1893. Foi 
autor de peças teatrais, romances, contos e poemas. Destacou-se na criação de contos e deixou mais de 300 
escritos.  
106 Romancista francesa (1711-1780) que ficou famosa por adaptar o conto A Bela e a Fera originalmente escrito 
por Gabrielle- Suzanne Barbot, Dama de Villeneuve, em 1740. 
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Razão, irmã do Amor e da Justiça 
Mais uma vez escuta a minha prece 

 

(Antero de Quental. In: A Razão, 25 de junho de 1916, n.25, p.1).

 

 

4.1 A EDUCAÇÃO VISTA ATRAVÉS DAS PÁGINAS DO JORNAL A RAZÃO

O presente tópico pretende apresentar um panorama das representações acerca de 

educação através dos escritos veiculados no jornal A Razão. Além disso, procuro observar os 

elementos pertencentes ao cotidiano escolar evidenciados nos anúncios publicados nesse 

periódico.

No âmbito político, o jornal A Razão, conforme a orientação do seu proprietário e dos 

seus colaboradores, alinhava-se ao Partido Republicano, cujos ideais relacionados à educação 

podem ser resumidos nas seguintes ações: civilizar, educar e higienizar, inseridas no 

movimento denominado como Pedagogia Moderna. 

Um dos ideais republicanos era disseminar as luzes da instrução para a população 

brasileira, formando o cidadão nos âmbitos cívicos e morais, contribuindo para a 

transformação da nação brasileira em uma nação civilizada. Para tanto, fazia-se necessário, 

primeiramente, transformar as escolas em espaços nos quais esse ideário seria inculcado nos 

jovens. Nesse sentido, o processo de higienização da sociedade por meio da educação 

resultaria na civilidade, a incorporação de normas de convívio e de conduta entre os membros 

de uma sociedade.

Durante as décadas iniciais do período republicano, em Sergipe, esse movimento 

destacou-se no âmbito educacional. Nessa perspectiva, progressivamente, instaurou-se um 

anseio de mudança na concepção das práticas escolares e das políticas governamentais em 

relação à educação, propiciando o surgimento de um novo modelo de instituições com 

práticas voltadas para civilizar. 

Para atingir a tão almejada modernidade cabia moldar um homem novo apto a viver 

nessa nova sociedade ilustrada. As iniciativas de mudanças educacionais presentes nesse 

ideário moderno apontavam para a renovação no campo educacional. Tais iniciativas podiam
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ser percebidas nos relatórios dos Inspetores de ensino, regulamentos da Instrução Pública, nos 

relatórios dos Presidentes de Província e no discurso da imprensa, palco essencial para o 

debate, formação de opinião pública e veiculação de ideias.

Nesse sentido, pode-se afirmar que no final do século XIX e início do XX a relação 

entre imprensa e educação foi próxima, principalmente devido ao propósito de levar instrução 

e civilização aos seus leitores. Eram veiculados anúncios de colégios e aulas particulares, 

divulgação de exames preparatórios, divulgação de apostilas e de produções dos alunos107. 

Por meio da circulação diária de jornais, a imprensa adquiria força ao mesmo tempo em que 

prestava um valioso serviço à sociedade, na busca de leitores e leitoras, cuja configuração era 

construída pelo próprio jornal.  

Diante desse panorama, em A Razão, a educação é considerada como luz em oposição 

às trevas impostas aos que vivem na ignorância, logo, um elemento primordial para a 

formação humana. 

Os preconceitos e os crimes buscam cérebros analfabetos, como os morcegos 
e os chacais buscam os subterrâneos às escuras. Há mais luz nas 24 lettras do 
abecedário do que em todas as constelações do firmamento (Guerra 
Junqueiro. In: A Razão, 08 de fevereiro de 1902, n. 5, p. 1).

A instrução é a luz, a ignorância é a treva, - uma é o aroma, que inebria o 
espírito, outra é o miasma, que corrompe a alma. E o povo ignorante é o 
povo necessariamente desditoso, porque a ignorância gera a inconsciência, o 
servilismo, e este é o nojoso verme, e, com ele, a dignidade da Pátria (A 
Razão, 09 de novembro de 1903, n. 30, p. 1).

 

A formação moral e religiosa oferecida pela família, aliada à formação intelectual 

propiciada pela escola, foi tema de alguns editoriais que localizamos nas páginas do impresso 

estanciano. Nesse sentido, cumprindo sua missão formativa, o jornal procurava inculcar em 

seus leitores os valores relacionados à educação:

A educação das creanças

Da primeira educação que as creanças recebem no seio da família, e que vão 
receber na escola depende a sua felicidade futura, e para isto conseguirem, 
depende de muitíssimas circunstâncias, sendo a principal, a educação do 
berço. Acostumar as creanças na indolência sem estímulos, sem energia, e 
como que em perene inercia, é preparar-lhe um futuro tristíssimo, que diante 
a menor dificuldade, em frente ao mais pequeno embaraço, faltar-lhes-ão 
força para a mais pequena resistência. 

 

107 Práticas exercidas pelo Professor Brício Cardoso quando lecionou a disciplina Retórica e Poética no Atheneu 
Sergipense (1874-1891) consultar SANTOS (2010). 
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[...] O abandono condemnável que geralmente tem havido da educação das 
creanças tem sido um dos factores do abatimento moral a que temos 
chegado. A fervorosa e benévola cooperação das mães de família desta 
cidade, na propaganda da educação das creanças, transmitindo a outras mães, 
que afastadas e alheias ao benéfico movimento revolucionário da  educação 
das crenças, a guiarem seus filhos para a escola e para o balsamo viral dos 
livros. (A Razão, 01 de fevereiro de 1903, n. 4, p. 1).

 

Destacam-se, nesse excerto, o valor atribuído à formação familiar e a exortação às 

mães para a importância desse cuidado com os infantes e para a divulgação de tais preceitos 

com as outras mães ainda indiferentes aos mesmos. Nesse sentido, educar envolveria 

diferentes cuidados e a transmissão de valores pela família, mais especificamente, às mães, 

consideradas as principais responsáveis pela educação das crianças no período108.

Conforme Valença (2008, p.156), a necessidade de conduzir a educação à 

modernidade se fez presente nos discursos de alguns médicos sergipanos que faziam 

apologias à civilização, à educação e ao progresso.  Nesse caminho, as iniciativas voltadas 

para a higienização em Sergipe remontam desde o final do século XIX, quando o médico 

Josino Menezes, que nesse período foi presidente do Estado, criou uma Inspetoria de Higiene. 

Esta se regularizou apenas em 1905, organizando o serviço sanitário sergipano e fiscalizando 

as escolas públicas. 

Os médicos Jessé Fontes e Josafá Brandão, contemporâneos de Helvécio de Andrade 

na Faculdade de Medicina da Bahia e participantes da criação da Sociedade Médica de 

Sergipe em 1910109, instituição voltada para o cultivo das letras e da ciência, também 

estiveram inseridos nessa vertente higienista. Ambos publicaram editoriais em A Razão 

abordando temas como a importância do aleitamento materno, o manuseio das frutas e as 

regras básicas de higiene. 

Assim como Helvécio, os jovens estancianos atuaram na educação e na medicina 

usando o capital cultural que acumularam em seus estudos na Bahia para se destacarem no 

exercício de variadas atividades profissionais ao longo de suas vidas. No intuito de exercer as 

funções inerentes à imprensa: informar e denunciar questões sociais relevantes, o periódico de 

Augusto Gomes também procurou cobrar do governo do Estado a resolução de problemas na 

educação verificados na cidade:

108 
dia 23 de agosto de 1903, n. 31, p. 1. 
109 Correio de Aracaju, 21 de agosto de 1910, n. 432, p. 1. 
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Pela Instrucção

Está prestes o dia da reabertura das escolas públicas em todo o estado, no 
emtanto não se dignou ainda o governo de providenciar sobre o 
preenchimento da cadeira do sexo masculino vaga com o falecimento do 
saudoso professor Terencio de Carvalho. Entre nós se fala até na absurda 
supressão dessa cadeira, o que se realizar provocará geral indignação, 
indispondo o espírito publico contra o governo do dr. Dórea, que aliás 
assumiu o poder cercado de luminoso círculo de enthusiasmo e esperanças. 
É impossível que s.ex. commetta este erro e injustiça, suprimindo, a título de 
economia, uma cadeira de ensino gratuito numa cidade pobre, na qual a 
população escolar é bem avultada.

    O estado necessita de fazer economias, não precisa que nos digam, porém 
não é na instrucção publica que ele deve se esmerar para acumular vinténs 
no cofre. Ahi está a legião de empregados dispensáveis, sem prejuízo do 
serviço para a qual deve voltar o governo suas vistas econômicas. Não é, 
porém, suprimindo cadeiras, reduzindo o magistério, já reduzido que o cofre 
augmentará o bolo e contra isto, contra esta economia criminosa, lavramos 
nós solene protesto em nome do povo, em nome da civilisação. 

[...] Nós queremos, pedimos e o povo exige o preenchimento da cadeira vaga 
por outro professor que seja digno e consciente aproveitador dos esforços do 
que inesperadamente se foi. (A Razão, 31 de janeiro de 1909, n. 5, p. 1).

 

De modo incisivo, o editorial posicionou-se em defesa da educação pública, agindo em 

defesa do povo e em nome da civilização, vocábulo sempre empregado quando se tratava 

desse tema110. A questão dos recursos, um argumento bem corriqueiro para justificar a falta de 

investimentos na educação, foi veementemente rebatida pelo articulista. Por seu turno, o 

governo em Relatório enviado à Assembleia Legislativa pelo vice-presidente da província111, 

Manoel B. Itajahy, em 1909, apresenta seus esforços em prol da educação: 

Instrucção Pública

É um dos ramos do serviço público que deve merecer a mais carinhosa 
solicitude da parte dos governos, porque sem instrucção o progresso é uma 
utopia. E o nosso Estado a tem procurado difundir em larga escala, gastandso 
uma bôa parte de suas rendas com esse serviço. De recentes estatísticas 
publicadas na Capital da União se evidencia que Sergipe está colocado em 3º 
ou 4º logar na ordem dos Estados que mais cuidam da instrucção. 
(SERGIPE, Relatório de 07 de setembro de 1909).

 

110 Através do ato administrativo n. 236, o governo transferiu o professor Terencio de Carvalho de Boquim para 
substituir a professora Jovita de Menezes que havia sido jubilada. Tal iniciativa deveu-se às reinvindicações da 
população divulgadas no jornal na edição do dia 20 de janeiro de 1907. 
111 SERGIPE. Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 7 de setembro de 
1909, pelo vice-presidente Manoel B. Itajahy, que substituiu o Presidente Rodrigues Dórea afastado do cargo 
devido a problemas de saúde. Fonte: www.brazil.crl.edu.   
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Na fala governamental evidencia-se o intuito de valorizar a educação e de demonstrar, 

ainda que de modo impreciso, seus investimentos na área. As dificuldades foram mencionadas 

pelo inspetor escolar do 2º distrito, Doutor Olympio Mendonça, durante entrevista concedida 

ao jornal, momento em que atribuiu os problemas educacionais aos governos anteriores, à 

falta de material e de instalações adequadas e, principalmente, ao despreparo dos professores: 

[...] Como educar crianças pelo novo methodo sem carteiras americanas, 
quadros pretos para exercícios a giz, relogio para regular o horario de 
trabalho, mapas para o ensino da Geographia, historia, mathematica, etc,etc? 
Tudo isto é indispensável ao ensino moderno, se o governo fornecer 
material, não tenho esperanças, tenho certeza que a reforma se effectuará, 
não direi em todas as escolas, mas em algumas. Há 8 escolas publicas dentro 
da cidae e uma fora e 7 escolas e collegios particulares, as escolas publicas 
são frequentadas por 400 alumnos de ambos os sexos e as particulares por 
200; isto para dar um numero redondo. Encontrei professores habilitados no 
meu districto a maioria, porem,... o sr. me comprehende! (A Razão, 25 de 
maio de 1913, n.20, p.1-2).

         

Semelhante preocupação foi mencionada por Jessé Fontes, professor e colaborador do 

periódico em texto112 no qual agradeceu ao governo pelo envio do engenheiro Heráclito de 

Faria Lima para analisar as condições pedagógicas e de higiene exigidas para a criação de um 

grupo escolar, além da acentuar a necessidade premente de criação de uma escola pública 

dotada de mobiliário e de material didático adequado às necessidades da Pedagogia Moderna.

Em Relatório apresentado por Olympio de Mendonça ao Cônego Lima, Diretor Geral 

da Instrução Pública publicado originalmente no jornal O Estado de Sergipe em 27 de julho 

de 1913 e transcrito pelo jornal A Razão relatou-se o seguinte quadro: 

A organização material das escolas que visitei é a mais primitiva e 
rudimentar possível. Custa acreditar que em pleno século XX se encontrem 
escolas desprovidas por completo de mobiliário, e foi o que observei em 
mais de uma escola. Em cidades como a Estância, onde a instrucção se acha 
mais difundida, em 8 escolas, 4 não possuem quadros pretos para exercícios 
a giz. Por ahi si pode bem imaginar o que seja a organização material destas 
escolas. (A Razão, 09 de agosto de 1913, n.30, p.2).

 

A postura do periódico em relação às demandas educacionais da cidade alinhou-se a 

112 Texto publicado em 15 de junho de 1913. 
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capital social na cidade, pois a educação era um tema pungente e mobilizava a sociedade.               

Nesse sentido, em alguns editoriais, o periódico cobrou do governo um grupo escolar na 

cidade e quando finalmente o Governador do Estado autorizou a criação desse 

estabelecimento de ensino, criou-se uma polêmica em torno da qualidade do ensino ofertado 

na cidade, gerando um debate entre Augusto Gomes e os professores Maria Candida Monteiro 

e Octacílio Costa, os docentes sentiram-se profundamente ofendidos com as afirmações de 

que em Estância não havia nenhuma escola funcionando conforme os princípios da Pedagogia 

Moderna113.

Devido à inoperância governamental, o número de instituições privadas ampliou-se 

consideravelmente em Sergipe, como assinala Conceição (2012): 

Na primeira metade do século XX, um grande número de escolas 
particulares oferecia internato masculino ou feminino, na capital e no interior 
sergipano. Eram pequenos internatos, que não chegavam a congregar mais 
de 20 pensionistas, e/ ou colégios-internatos, que congregavam de 50 a mais 
ou menos 80 pensionistas. (CONCEIÇÃO, 2012, p.246).

 

Para divulgar seus serviços e, consequentemente, conseguir mais alunos, os colégios 

particulares recorriam aos anúncios que se tornaram um importante indício das representações 

acerca da educação no jornal em estudo. Através de tais textos, é possível observar aspectos 

do cotidiano escolar, tais como: objetivos e práticas da instituição, fardamentos, corpo 

docente, disciplinas escolares, material didático, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 O texto que desencadeou o debate foi publicado no exemplar do dia 24 de setembro de 1916 e as respostas 
dos professores nos dias 01 de outubro de 1916 e 08 de outubro de 1916. Interessante mencionar que mesmo 
após esse acirrado embate que culminou com a troca de alguns insultos, nos anos seguintes a Professora Maria 
Candida Monteiro continuou anunciando os serviços da sua escola no jornal A Razão. 
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Figura 18 - Professoras Maria Candida Monteiro (Marocas) e Nanã com seus alunos à porta 
do Colégio Camerino em Estância 

Fonte: Selma Barreto. Autoria não identificada. 

             

Nos reclames de publicidade, é possível notar a ênfase aos assuntos da educação 

considerados válidos socialmente. Eram mencionados pontos referentes a: instalações, 

acessibilidade dos preços das mensalidades, aptidão e idoneidade dos professores, ensino, 

dentre outros. Chama atenção o fato dos diretores/diretoras se apresentarem logo no início dos 

anúncios, o que faz supor que a credibilidade do estabelecimento na comunidade estava 

atrelada ao capital social e cultural de quem a administrava:

 

   

 

Candida d
Direcotria de Instrucção Pública deste Estado tendo de abrir um collegio sob 
o título acima, na rua do Miranga desta cidade, solicita dos srs. paes de 
família sua protecção, compromettendo-se a bem desempenhar a sua função 
de acordo com o estylo moderno de ensino.

A Razão, 03 de 
março de 1907, n.9, p.4).

 

avisa aos snrs. Chefes de família que reabre em 3 de Fevereiro proximo. O 

externos de um e outro sexo, a preços convencionados e em condições de 
poder garantir o zelo, a vigilância e o mais rápido desenvolvimento 
intelectual e moral da creança, para o que dispõe de pessoal idoneo. Para a 
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excessiva vigilância, delicadeza e affectos que exige o sexo frágil, também 
dispõe do mesmo pessoal. 

 

Maria Candida de Carvalho (A Razão, 29 de janeiro de 1911, n.3, p.4).

 

                                                                Collegio Tobias Barretto

Internato e Externato de Educação Primária e Secundária para Meninos

Fundado em Estância no dia 1º de abril de 1909.

Dirigido pelo Prof.José de Alencar Cardoso

Objetivos:

Dar às crianças uma educação integral, desenvolvendo a inteligência dos 
alunos não só por meio de noções gerais de instrução primária e secundária, 
compreendida com exatidão, abrangendo os elementos da ciência nos limites 
das forças de aquisição dos alunos, como provocando-lhes a observação e 
reflexão ativas, e ainda mais a cultura moral e cívica pela prática dos deveres 
domésticos e sociaes, despertando o sentimento estético, desenvolvendo as 
forças físicas pelos exercícios militares, ginásticos e jogos de movimentos, e 
conservando a saúde pela higiene114 (A Razão, 15 de janeiro de 1911, n. 2, p. 
2).

114 Nunes (1984, p. 203) afirma que o Colégio Tobias Barreto foi fundado em Estância, em 1909, pelo Professor 
Alencar Cardoso e foi transferido para Aracaju a partir de 1913. Guaraná (1925, p. 94), por sua vez, informa que 
a escola foi instalada em 9 de maio de 1909, em Estância, sob a direção do Professor Brício Cardoso, tio do 
proprietário, José de Alencar Cardoso. Além de dirigir o estabelecimento, o docente teria lecionado Latim e 
História Universal no referido colégio. Acredito que houve um equívoco por parte do pesquisador Armindo 
Guaraná, visto que os dados levantados nos anúncios e na informação da Professora Thétis Nunes não coincidem 
com a data mencionada por ele em seu Dicionário. 
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Figura 19  Jornal A Razão, de 29 de janeiro de 1911 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jornal A Razão, de 29 de janeiro de 1911.  

 

Também funcionou em Estância uma Escola Americana115 que oferecia em seu 

programa dois cursos (primário e intermediário), proporcionando instrução em: Leitura, 

115 Conforme Nascimento(2004), a denominação Escola Americana ou Colégio Inglês foi utilizada em lugar de 
Escola Protestante. Segundo essa pesquisadora, os anúncios da referida escola eram comuns nos jornais que 
circulavam no final do século XIX e início do XX. Em anúncio publicado na edição de 01 de fevereiro de 1914, 
informa-se sobre a reabertura do colégio tendo como regente a Professora Joanna Fontes de Araújo, formada no 
curso normal do Colégio Americano de Ponte Nova, no estado da Bahia. Fato que, aliado à afirmação da autora 
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Caligrafia, Aritmética, Geografia, Gramática Portuguesa, História, Inglês e Francês. Esse 

estabelecimento ocupava boa parte da página dedicada aos anúncios e destaca o fato de 

oferecer um ensino moderno baseado no sistema americano e muito em voga no Estado de 

São Paulo e nos países mais adiantados. 

 
Figura 20  Jornal A Razão de 28 de janeiro de 1912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Jornal A Razão de 28 de janeiro de 1912. 

 

A referida escola foi bastante elogiada pelo inspetor de ensino quando visitou as 

instituições de ensino de Estância em 1913, destacando-se em relação às demais: 

Em regra as escolas particulares são melhores que as escolas públicas, ha 
mais amor a instrucção e methodo no ensino; quem não ensina por methodo 
moderno ensina por methodo antigo, mas ensina por methodo que é a 
questão principal. A Escola Americana, por exemplo, é uma escola modelo, 
ali tudo é ordem e perfeição. O Collégio Maria Auxiliadora segue o mesmo 
methodo adoptado pela Escola Modelo, em Aracajú, e isto basta para 

de que no período em estudo havia uma escola presbiteriana em Estância, constitui um forte indício de que a 
escola em questão era, de fato, protestante. 
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recommendal-o. O Collegio Camerino também não fica atraz, sua diretora é 
inteligente e sabe preparar alunos. Enfim, todos são bons (Olympio 
Mendonça. In: A Razão, 25 de maio de 1913, n.20. p.1).

 

A preocupação com o método relaciona-se aos debates travados em relação à educação 

desde o final do século XIX e a compreensão do seu papel na preparação dos indivíduos para 

a atuação em uma sociedade moderna.  Nessa perspectiva, a partir de 1870, Farias 

Filho(2000) observa que a vertente da discussão acerca dos métodos na forma de organizar a 

classe sofreu uma definitiva inflexão no meio educacional do Brasil, principalmente a partir 

da divulgação e apropriação das ideias e experiências do educador Jean-Henri Pestalozzi. 

Assim, o foco dos debates volta-se para as relações pedagógicas do processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, conduzindo as discussões para o método intuitivo116.

Os debates em relação à possibilidade do trabalho com o método intuitivo na escola 

primária brasileira permaneceram até a década de 1930, consoante as observações de Farias 

Filho (2000).  Desse modo, intelectuais e profissionais que atuavam em escolas públicas e 

privadas envolveram-se no projeto de transformar a educação no Brasil; pois defendiam a 

educação como força motriz para o desenvolvimento do país.

Outro colégio bastante referenciado em A Razão foi o Colégio Maria Auxiliadora,   

instituição de educação feminina criada em 1910117, localizado na Praça 7 de setembro e 

dirigido por Laura Gomes Leite, com o auxílio das professoras Honorina Sales e Constança 

Pitangueira. 

Como as demais instituições voltadas ao ensino feminino, o Colégio Maria 

Auxiliadora dedicou-se à transmissão de ensinamentos voltados às prendas domésticas, 

artesanato e ensino religioso. Os talentos artísticos das alunas foram divulgados pelo jornal 

em um texto sobre os exames finais do Colégio:

[...] Depois passou-se a examinar os trabalhos artisticos feitos por nossas 
gentis patrícias, havendo diversos de grande perfeição, como só o sabem 
fazer as suas delicadas mãos. Dentre ellas destacamos as seguintes:

Raymunda Lima da Silveira, 2 pares de jarros com flores de cêra, 1lindo 
porta jornaes, 1 quadro com o retrato a margem de sua mana Guiomar e seu 
cunhado Leopoldo. Celsa Pacheco, um almofadão verde com uma cesta de 

116 O método intuitivo surgiu na Alemanha no final do século XVIII e foi adotado na segunda metade do século 
XIX nas escolas europeias, americanas e brasileiras. Também denominado de lições de coisas, esse método, 
conforme Souza (1998, p.26) esse método consistia na valorização da intuição como fundamento de todo 
conhecimento, isto é, na compreensão de que a aquisição do conhecimento decorria dos sentidos e da 
observação.   
117 Conforme Nunes (1984, p. 47), em Sergipe, as primeiras aulas públicas para as meninas surgiram em 1831, 
nas cidades de São Cristóvão, Estância, Laranjeiras e Propriá. 
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rosas, 1 abafador, 1 quadro com a virgem de um lado. Odette Leite, 1 
almofadão. Alice Oliveira, 1 almofadão. Guiomar Pacheco, 1 quadro de 
talagarcia contendo 1 retrato de creança no centro, 1 lindo toilete bordado 
para o menino Deus, uma grinalda e capella para o mesmo, 1 lindo abafador 
azul. Abigail Silveira, 1 almofadão com assento azul e uma ramo de flores. 
Alice Carneiro Lima, 1 porta retrato. Alice Dortas Andrade, 1 lindo porta 
jornaes com rosas (A Razão, 10 de dezembro de 1912, n. 17, p. 1).

 

O trecho acima destaca os trabalhos artísticos executados pelas alunas e expostos para 

os convidados após os exames de final de ano. A educação cumpria, assim, sua missão: 

ensinar os rudimentos da Gramática e da Arithmética, além da Música, uma vez que se 

ensinava a tocar um instrumento musical, geralmente o piano. Também eram considerados 

ensinamentos fundamentais da educação: ensinar a costurar, bordar e dar noções de etiqueta 

para ter um bom desempenho nos eventos sociais e na recepção às visitas. Apesar dos anseios 

republicanos em prol de uma educação feminina mais alinhada aos princípios higienistas e 

modernos, ao que parece, o ensino ministrado no Colégio Maria Auxiliadora permaneceu 

atrelado aos conteúdos tradicionais. Embora detivesse uma boa reputação perante a sociedade 

estanciana, o colégio não conseguiu manter-se em funcionamento devido às dificuldade 

financeiras e em 1914, Laura Gomes anunciou no jornal o encerramento definitivo das 

atividades do seu estabelecimento de ensino118.

Movidos pelos anseios de mudança por meio da educação, organizações pertencentes à 

sociedade civil também procuraram intervir na melhoria da qualidade da educação ofertada 

em Estância, um exemplo disso foi a Liga Sergipense contra o Analfabetismo(LSCA), 

associação fundada no dia 24 de setembro de 1916, segundo Souza(2004), foi composta por 

autoridades políticas e intelectuais que se dispuseram a expandir as letras e o amor à pátria. 

Assim, em 17 de julho de 1921, o jornal divulgou uma nota sobre a inauguração da Escola 

Severiano Cardoso sob os auspícios da Liga.

Em que pesem as cobranças pela criação de cadeiras e de um grupo escolar, o maior 

espaço ocupado pelo jornal foi ocupado pelas escolas privadas. As disputas para adquirir 

legitimidade no campo educacional estanciano foram pautadas pelo capital simbólico 

acumulado pelos diretores e diretoras. Tal capital advinha das relações familiares, a exemplo 

do Major Alencar Cardoso, filho e sobrinho de poetas e jornalistas (Severiano e Brício 

Cardoso, respectivamente) e de Laura Gomes Leite, irmã, filha e esposa de indivíduos de 

118 A Razão, 25 de janeiro de 1914, n.3, p.2. 
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destaque na comunidade, além do fato dela mesma ter ampla atuação na benemerência e nos 

eventos religiosos realizados na cidade. 

O jornal contava com a participação de dois colaboradores que também atuavam no 

ramo da medicina e na educação: Josafá Brandão foi Inspetor de Ensino, professor do Colégio 

Tobias Barreto e Diretor do Atheneu Sergipense; Jessé Fontes foi professor também do 

Colégio Tobias Barreto, o que justifica o alinhamento dos discursos em torno da Pedagogia 

Moderna.

O quadro a seguir apresenta uma mostra dos colégios particulares mencionados no 

jornal A Razão no período compreendido entre 1898 e 1923.

 

Quadro 3 - Estabelecimentos particulares de ensino anunciados no jornal A Razão

ESTABELECIMENTO DIRETOR(A)

COLÉGIO TOBIAS BARRETO JOSÉ DE ALENCAR CARDOSO

COLÉGIO MARIA AUXILIADORA LAURA GOMES LEITE

COLÉGIO CAMERINO MARIA CÂNDIDA MONTEIRO

COLÉGIO NOSSA SENHORA DE 

COLÉGIO AMERICANO E.G.BIXLER

COLÉGIO SÃO FRANCISCO HONORINA SALES

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS

IRMÃS FRANCISCANAS DA 

IMACULADA CONCEIÇÃO

COLÉGIO GUMERCINDO BESSA OCTACÍLIO DE O.COSTA

INSTITUTO PEDRO CALASANS MANFREDO RENAUL

COLÉGIO BRASIL HUGOLINO AZEVEDO

COLÉGIO DE JESUS DOMINGOS CÓRDOVA LIMA

Fonte: Jornal A Razão. Quadro elaborado pela autora.

          

Os anúncios eram mais uma estratégia no jogo pelo destaque no campo e traduziam o 

que era considerado como atrativo para obter mais matrículas nos estabelecimentos: higiene, 

formação moral e intelectual, zelo, bons profissionais, exercícios, preços módicos e espaço 

adequado. A ineficiência por parte do governo em relação à organização do ensino público 
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favoreceu o surgimento de aulas e escolas privadas. As reivindicações em relação ao descaso 

por parte do governo com a educação foram constantes no jornal, que se intitulava como 

defensor dos interesses sociais e porta-voz do povo, mas quando a iniciativa voltava-se ao 

atendimento das solicitações da população, lá estava o jornalista Augusto Gomes, 

acompanhando o engenheiro na escolha do terreno, na medição do mesmo e na colocação da 

pedra fundamental da construção, tudo amplamente noticiado em seu periódico. 

Frente ao exposto, observo que a análise dos escritos acerca de educação no jornal em 

estudo revela a importância da mesma na sociedade, constituindo-se em mola-mestra para o 

desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos. Daí o amplo destaque dado a essa 

temática nos textos veiculados na primeira fase do periódico em estudo.

 

119: A MÚSICA NO JORNAL A RAZÃO

A música constitui-se em um fenômeno histórico e sociológico tão relevante quanto do 

ponto de vista artístico. As associações musicais exerceram um importante papel mobilizador 

nas comunidades em que estavam inseridas, apresentando-se em atos solenes, festivos, 

religiosos e fúnebres, agregando elementos da tradição musical popular brasileira aos 

elementos da cultura erudita. No interior de Sergipe pessoas humildes adquiriam ou 

confeccionavam, com algumas limitações, os próprios instrumentos e, assim, criavam bandas 

de pífanos, zabumba e trios nordestinos para alegrar as confraternizações e se entreterem após 

o árduo trabalho na lavoura. Também com grande esforço, alguns artistas organizavam-se e 

criavam estruturas mais complexas como as euterpes, liras, corporações e grêmios, tendo em 

comum o amor pela música. Dantas(2004) assevera:

Em Sergipe, as filarmônicas ocupavam papel relevante nas manifestações 
musicais. Toda cidade ou vila que se prezava dispunha de seu conjunto, que 
era uma verdadeira escola dos artistas de então. Não era raro existir, num 
mesmo centro urbano, mais de uma banda competindo orgulhosamente com 
suas produções e interpretações. Em Estância também são citados 
compositores como o poeta Severiano Cardoso, o religioso Vitorino Fontes e 
a cantora e violinista Ismênia Fontes, enaltecida pelos seus contemporâneos 
(DANTAS, 2004, p.64-65).

 

119 
Gonzaga, compositora e maestrina carioca. Nasceu em 17 de outubro de 1847 e faleceu em 28 de fevereiro de 
1935. (KIEFER,1997). 
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Já na obra Sergipe: artístico, litterario e scientifico redigida por Joaquim do Prado 

Sampaio Leite120 a pedido de Manoel Corrêa Dantas, Presidente do Estado de Sergipe, o autor 

-  

A Estância, que, como já vimos, foi cedo o berço de poetas notáveis, de 
Constantino Gomes e seu irmão José Maria, de Leopoldo Amaral, de 
Severiano e Symprohronio Cardoso e outros, domina na musica com 
Marcello de Santa Fé e José de Araújo Ribeiro, ou José de Evaristo, o 
primeiro, instrumentista, e o segundo, além de executor vibrante, um 
componista superior (SAMPAIO, 2012, p.62).

 

Cumprindo seu papel de difusor da cultura e das artes de modo geral, o jornal A Razão 

não poderia se furtar de incentivar a música em suas páginas. Desse modo, as notas e 

publicações sobre apresentações musicais, concertos e maestros de Sergipe e das demais 

regiões do Brasil, além da Europa, eram constantes. Estância era uma cidade afeita à 

musicalidade, de acordo com Soutelo (1995, p. 67). Pianos eram tocados nas casas, 

acompanhando as moças que interpretavam músicas eruditas e populares, em geral, 

dançantes. O autor afirma ainda que, no final do século XIX e início do XX, a cidade contava 

com um grande número de professores de música, além de Fred Camelier121 (irmão de João 

Camelier), que manteve durante alguns anos um curso de música e canto. Muitos outros se 

dedicavam a esse mister, como indicam os seguintes anúncios: 

Piano

Laura Pazze leciona piano e canto e pode ser procurada para este fim na casa 
de sua residência a rua da Miranga desta cidade (A Razão, 29 de novembro 
de 1908, n. 46, p. 1).

 

Canto e Música

Fred Camelier oferece em sua residência, aulas de Canto e Música a preços 
módicos. Os interessados deverão procurá-lo na Praça da Matriz (A Razão, 
25 de outubro de 1909, n. 27, p. 4).

Da mesma forma, nas páginas do jornal, figuravam outros tipos de notas relacionadas 

à música, como venda de pianos, aparelhos musicais e ofertas de partituras:

120 Filho do farmacêutico Joaquim do Prado de Araújo e Dona Lídia Carolina Alves Sampaio. Nasceu no dia 3 de 
junho de 1865, em Aracaju. Estudou as primeiras letras com os professores Cipriano José Pinheiro e Manoel 
Alves Machado e o secundário no Ateneu Sergipense. Matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife e tornou-
se bacharel em 1889. Exerceu diversos cargos públicos em Sergipe e em Pernambuco. Foi Deputado Estadual e 
um dos responsáveis pela primeira constituição de Sergipe. Atuou como Professor do Ateneu Sergipe onde 
ministrou aulas de Literatura, Psicologia e Lógica. Participou da criação do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe e da Academia Sergipana de Letras (SOUZA, 2012). 
121 Irmão de João Camelier, maestro da Lyra Carlos Gomes.  
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O Subfirmado vende um piano Pieyel e um zonophone com trinta discos por 
preço razoável. 

Vigário V. Fontes (A Razão, 14 de março de 1909, n.11, p. 4).

 

Musicas em Partituras Manuscritas

Esta redação acha-se habilitada a fornecer partituras de diversos authôres 
nacionaes e estrangeiros para Philarmônicas, mediante contribuição 
adeantada. Por uma partitura de Dobrado, Marcha Festiva, Marcha Fúnebre, 
Polka, Valsa, Tango, Schotish etc -10$000-

Fantasias, Variações, Pout-pourris etc -15$000-

Quadrilhas de contradanças, Quadrilhas de Valsas etc -20$000-

Para qualquer informação poderão dirigir-se desde já a esta redação os 
interessados (A Razão, 19 de maio de 1912, n. 20, p. 1).

 

As ofertas comerciais veiculadas acima indicam a circulação de material relacionado à 

música na cidade, o que pode ser indício do interesse da sociedade nesse tipo de manifestação 

artística. O conhecimento acerca música demonstrava cultura e refinamento, e sua apreciação 

promovia entretenimento em um ambiente no qual oportunidades para o lazer eram escassas. 

Em seu livro de memórias intitulado Gente que conheci, coisas que ouvi contar, Souza (2009) 

registra a realização de festividades familiares em que casais dançavam valsas ao som do 

piano o

trombone ou piston e pandeiro.

Já em suas Crônicas da passagem do século, Edilberto Campos (1970, p. 28), ao traçar 

um paralelo entre Estância e Aracaju afirma que: 

Para quem gostava de dançar e cantar em serenatas era melhor passar as 
férias naquela(Estância), que oferecia a mais os banhos do Piauitinga, muita 
fruta barata e baianas vendendo doces nas ruas. Havia na cidade dançarinas 
inexcedíveis nos voluteios das valsas, das polcas, mazurcas, scolutishes e 
quadrilhas. Não cito nomes para não ofender à memória das que não forem 
citadas; raras ainda vivas e, como o E.C. já não dançam. (CAMPOS, 1970, 
p. 28).

 

Nesse ambiente tão afeito à música e à dança, uma associação ganhou espaço e se 

destacou entre as demais. Trata-se da Lira122 Carlos Gomes, que foi criada em 03 de outubro 

122 De acordo com o Dicionário Aurélio(2002), a lira é o instrumento musical de cordas tem o formato 
aproximado de um U. Na mitologia grega relaciona-se a Apolo e a Orfeu. Representa a fonte das mais 
primorosas melodias.   
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de 1879, tendo como patrono o maestro Carlos Gomes123.  Essa agremiação surgiu na época 

das grandes retretas124, quando uma das principais formas de lazer nas cidades interioranas era 

o passeio na praça principal. Souza(2009) afirma que se recorda da Lira acompanhando o 

acompanhando os enterros de pessoas importantes da cidade, executando músicas fúnebres. 

Nas festas de Natal e de Ano Bom, a Lira tocava em coretos de madeira armados na Praça da 

Matriz e na Praça do Amparo, nas festas do Senhor do Bonfim e de Santo Antônio. Também 

participava dos atos da Semana Santa, tocando músicas sacras.

Segundo a tradição125, Pedro Martins Pires126, Joaquim Honório127, Manuel Natureza e 

Eusébio de Carvalho foram os fundadores da Lira Carlos Gomes. Seus principais maestros 

foram: João Camelier, Mandinho, Capitão Sobral, Edeltudes, Eutíquio Alves da Cruz, João 

Bonifácio, além do já mencionado Joaquim Honório. 

Lamentavelmente, não foi possível localizar a ata de fundação da Lira, nem indícios 

quanto à participação dos citados na fundação dessa filarmônica. Porém, sabe-se que o 

farmacêutico e político Pedro Pires foi um dos seus grandes incentivadores, além de ter sido 

diretor da agremiação entre os anos de 1908-1909, razões pelas quais foi homenageado pelo 

mestre da Lira:

Dr. Pedro Pires

 

A este nosso distincto amigo e prestigioso chefe político do Partido 

composição, gentileza que agradeceu penhorado o dr. Pedro Pires.

Sexta-feira foi ensaiada a bem acabada peça, agradecendo bastante aquelle 
amigo, que ouviu-a (A Razão, 13 de janeiro de 1907, p. 3).

123 Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas a 11 de junho de 1836 e faleceu a 16 de setembro de 1896 em 
Belém. Foi compositor e maestro. Tornou-se célebre no Brasil e na Europa devido à composição de "O 

me Mammi(2001). 
124 Apresentações de bandas musicais em praça pública. 
125 Tal informação foi retirada de uma apostila sem indicação de autoria que nos foi fornecida pela atual Diretoria 

 
126 Proprietário da Farmácia Pires em Estância. Líder do Partido Republicano na cidade e político influente na 
região centro-sul de Sergipe. Faleceu em 1909. 
127 Conforme Guaraná (1925), Joaquim Honório dos Santos nasceu em outubro de 1856, em São Cristóvão, filho 
de José Honório dos Santos e D. Ana Joaquina Gomes de Araújo. Mudou-se ainda criança para Aracaju com a 
família onde cursou a escola primária do Professor Inácio de Souza Valadão e, posteriormente, o Ateneu 
Sergipense, durante algum tempo. Foi um dos fundadores e contra-mestre da 
fundada em 1874, por estudantes do Ateneu Sergipense. Faleceu em Estância, em 15 de abril de 1904, como 
empregado da fábrica de fiação. 
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Augusto Gomes, além de apreciador e incentivador da Lira, também participou da sua 

direção em 1913, cargo que exerceu durante apenas um ano128. Também é válido assinalar 

que, como se tratava de uma cidade pequena, as tendências políticas geravam polarizações 

bastante claras, Nascimento(1958) destaca esse aspecto e sua visível influência verificada até 

mesmo nas agremiações musicais:

Até o começo deste século (XX) havia em Sergipe dois partidos, cada um 
dos quais se tendo em conta de mais arregimentado e mais forte. Um era o 

sua figu

stas em que eles 
estavam à frente. (NASCIMENTO, 1958, p. 9).

 

Naquele período, oferecer composições e poemas a pessoas ilustres ou a entes 

queridos era uma prática comum. Nos números do jornal foi possível encontrar alguns 

registros dessas homenagens. O jornalista Augusto Gomes não só apreciava as apresentações 

musicais, ele também se aventurou nas composições e compôs no piano uma valsa intitulada 

Outra figura de importância inquestionável na história da Filarmônica foi Joaquim 

Honório129

mudou-

como maestro e regente. Em um dos seus aniversários de morte foi homenageado pelo jornal:

Joaquim Honório

 

Fazem hoje 3 annos que foi arrebatado de entre o numero dos vivos o 
maestro sergipano, cujo nome emcima estas linhas. Joaquim Honório deixou 
com o seu desaparecimento uma lacuna impreenchível em Sergipe entre os 
cultivadores da primorosa arte musical.

As suas composições continuam gosando o melhor acolhimento em toda 
parte onde se estima a boa música.

Commemorando este tristíssimo acontecimento não fazemos mais do que 
dar-lhe o devido preito de admiração (Trechos ilegíveis). (A Razão, 14 de 
abril de 1907, n. 15, p. 1).

 

128 A Diretoria que tomou posse em 28 de abril de 1913 era composta da seguinte forma: Diretor: Augusto 
Ramos Gomes, Vice-Diretor: José Amado Sobrinho, Tesoureiro: Olympio Freire, Secretário: João Febronio de 
Andrade e Arquivista: José Pereira de Araújo (A Razão, 04 de maio de 1913, n. 17, p.1). 
129 Em 1918 a Lira Comercial, associação musical sediada em Aracaju, mudou seu nome para Lira Joaquim 
Honório em homenagem ao maestro (A Razão, 08 de setembro de 1918, n. 36, p.2). 
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As apresentações da Filarmônica e fatos a ela relacionados eram amplamente 

divulgados pelo hebdomadário, a exemplo da grande cobertura dada aos preparativos e às 

comemorações do seu aniversário de 28 anos:

Lyra Carlos Gomes

    

A 3 do corrente contou mais um anno de existência social a briosa e digna 
filarmônica e brilhante sociedade, graças aos esforços de seus dignos 
membros. 28 annos fazem que um punhado de moços creou a Lyra e ella 
hoje canta os seus dias pelos triunfos alçados e pela estima pública, sendo 
entre nós raríssimos os que não lhe sympathizam. Em suas fileiras têm 
militado os mais ilustres músicos sergipanos e entre estes o nosso primeiro 
maestro, o genial Joaquim Honório, que era um inspirador.

Nós acompanhamos jubilosos esta manifestação de amor e gratidão da 
mocidade da Lyra e em emplexo estreito saudamol-a pelo seu anniversário e 
pela nobreza dos seus sentimentos. Continuae, moços, e cada vez mais este 
povo que de há muito nos admira e estima saberá aplaudir-nos e comemorar 
os nossos feitos, repetindo enthusiasmado o nome da sociedade que 
representaes para que levem aos últimos cantos do infinito os echos das 
nossas ovações e das nossas glorias. 

Parabéns à Lyra, mil parabéns (A Razão, 06 de outubro de 1907, n. 39, p.2).

 

A Lira apresentava-se não só em Estância, mas em outras cidades do interior de 

Sergipe e em Aracaju, geralmente, a convite, obtendo destaque em suas performances durante 

solenidades, bailes carnavalescos e concursos de filarmônica. Cabe pontuar que os diretores 

dessa agremiação procuravam angariar a simpatia e o reconhecimento de autoridades e da 

imprensa por meio de visitas durante as quais se apresentavam. Tal estratégia contribuía 

sobremaneira para aumentar o seu capital social: 

Philarmonica Lyra Carlos Gomes

 

Veio hontem à redação deste diário a afinadíssima filarmônica estanciana 

figuras, cuja habilidade na arte concorre para que a mesma filarmônica seja o 
que é o reflexo do gênio do imortal Joaquim Honório e do seu digno e ilustre 
successor, maestro João Camelier, que ora empunha a batuta por tanto tempo 
manejada pelo grande maestro sergipano.

Depois da execução de animado e bonito dobrado, cedeu ao nosso convite e 
entrou. Nesta occsião o sr. Domingos Gordo apresentou-nos o maestro João 

Em seguida serviram-se os músicos de um copo de cerveja, sendo saudada a 
filarmônica pelo nosso companheiro de redação José Barreto, que o fez em 
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nome deste jornal. Ainda uma vez agradeçemos penhorados a gentileza da 

Tocou hontem á tarde em frente ao palácio da presidência, depois de uma 

ores filarmônicas do 
Estado, dizemos sem o menor receio de contestação. 

Depois de executar diversas e bellissimas peças do seu selecto repertório, 
subiram ao palácio, a convite do exm. sr. Rodrigues Dórea, Presidente do 
Estado. Ahi serviram-se de um copo de cerveja que lhes foi oferecido. (Texto 
extraído de O Estado de Sergipe e publicado em A Razão, 28 de fevereiro de 
1909, n. 9, p. 3). 

 

Também merece destaque a ligação de amizade entre o proprietário de A Razão e o 

maestro João Camelier, afeto que fez com que este último convidasse o jornalista para batizar 

um dos seus filhos juntamente com sua irmã Maria Gomes. Mas certamente um dos principais 

elos que ligaram o jornal em estudo à Filarmônica foi o auxílio constante dessa agremiação ao 

Asilo Santo Antônio por meio de apresentações gratuitas em quermesses, novenas, leilões e 

demais eventos em que a renda seria revertida para essa entidade beneficente: 

Asylo S. Antonio

 

Como anunciamos realizou-se, no domingo passado, a kermesse promovida 
pelo Asylo S.Antonio. As sympathias, que dia a dia vae atrahindo tão 
elevada quão necessária instituição de caridade evocou ali grande numero de 
famílias e cidadãos de nossa melhor sociedade, no louvável intento não só de 
contribuírem para o seu incremento, mas ainda de terem ensejo de assistir a 
um agradável  entretenimento, pois raramente estes entre nós se oferecem.

 Às quatro horas da tarde alli chegou a prestante 
, espontaneamente oferecida para abrilhantar a festa, demorando-se 

até as sete e meia horas da noite, na execução de variadas peças do seu vasto 
repertório. 

[...] Incansável como sempre pelo emprego de meios ao sustentáculo do 
Asylo S.Antonio, mostrou-
cargo de secretário. Espontaneamente apresentou-se para auxilial-o, 
contribuindo poderosamente para o feliz êxito da kermesse, os sympathicos e 
distinctos cidadãos srns. Ten.Cel. Pedro Cum Attuá, que, na qualidade de 
agente viajante da conceituada sociedade Caixa Mútua de Pensões Vitalícias 
do Estado de S.Paulo, acha-
distincto photographo profissional Flávio de Barros.

Em meio achava-se a distribuição das prendas, quando foi a Lyra Carlos 
Gomes surprehendida pela oferta de uma bandeja repleta de finos doces, 
generoso vinho do Porto, e acompanhado de um lindo bouquel de 
crysantemos e rosas, dedicado ao seo regente.

Dleicado, como sempre, recebeu o Prof. João Camelier o ramalhete, que lhe 
foi destinado pela família Mesquita, e o offereceo imediatamente, para fazer 
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parte da kermesse, sendo arrematado e recebido por mão caridosa, na 
importância de dez mil reis. 

Era já noite quando o Professor Camelier deo signal, para execução do bello 
dobrado de sua lavra intitulado- Ressurexit- e oferecido ao ilustre diretor do 
Asylo Conego Victorino Fontes, que se achava presente.Este depois de 
agradecer a distinção do regente da Lyra convocou seu pessoal a tomar um 
copo de cerveja, manifestando a todos o seo reconhecimento.

Oxalá continue esta população a dispensar sua caridade ao Asylo S.Antonio, 
digno certamente de toda proteção e estima dos estancianos (A Razão, 01 de 
maio de 1910, n. 17, p. 1, Grifos da autora).

 

Cabe observar que as quermesses e demais festividades realizadas em prol do Asilo 

serviam como meio de entretenimento em uma cidade que, embora desenvolvida em relação 

às demais cidades do interior do Estado, mostrava-se carente em relação a opções de lazer 

naquele período. Assim, tendo em vista a caridade e a diversão, formou-se uma rede de 

solidariedade em torno daquela casa de caridade composta pelos seguintes elementos: os 

membros da diretoria do Asilo130 (entre os quais estavam Augusto Gomes e D. Laura Leite 

Gomes), autoridades locais, um representante da Igreja Católica, famílias abastadas, a Lira 

Carlos Gomes, artistas e companhias que se apresentavam em Estância, além dos doadores 

anônimos. 

Nessa perspectiva, ao destacar os dois elementos que constituem o capital social, 

Bourdieu (1980) menciona que o mesmo pode ser composto por: a) redes de relações sociais 

que permitem aos indivíduos ter acesso aos recursos dos membros do grupo ou da rede e b) 

quantidade e qualidade dos recursos do grupo. Assim, compreendo que Augusto Gomes 

procurou agregar recursos dos mais variados entre seus familiares, amigos e de parte da elite 

da sociedade estanciana e sergipana, no intuito de obter auxílio para o Asilo, além de destacar-

se entre seus pares como um grande benemérito, como indica a nota a seguir extraída do 

Boletim do Asilo Santo Antonio: 

Augusto Ramos Gomes

 

Dignificar o mérito é um dever de gratidão. Estampando em nosso humilde 
Boletim o retrato do nosso amigo sr. Augusto R. Gomes, fundador principal 
do Asylo Santo Antonio e seo maior propulsor; cumprimos um dever, e lhe 
testemunhamos a gratidão dos velhinhos, que não cessam de bendizer o seu 
nome, pela solicitude com que os trata, e, pelo seo acentuado esforço á sua 
paz e bem estar (Boletim do Asilo Santo Antonio, 1913, p. 22).

130 A Diretoria do Asilo era composta pelos seguintes membros: Cônego Vitorino C. Fontes (Diretor), Laura 
Gomes Leite (Ecônoma), Augusto Gomes (Tesoureiro), João F.de Almeida (Secretário). 



 
EDUCAÇÃO E ARTE A SERVIÇO DA CIVILIZAÇÃO

Diante do exposto, cabe, portanto, o entendimento acerca da íntima relação 

estabelecida entre o jornal A Razão e a Lira Carlos Gomes, elos mantidos por interesses 

relacionados ao Asilo Santo Antônio e ao lazer da sociedade, da importância da música na 

sociedade estanciana e, sobretudo, da Lira Carlos Gomes como associação responsável pela 

educação musical de várias gerações de jovens e pelo oferecimento de entretenimento de boa 

qualidade para a população da localidade. 

 

4.3 AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO FEMININA NAS PÁGINAS DO 
JORNAL A RAZÃO  

 

 Neste tópico procurarei refletir acerca dos discursos relacionados à condição feminina, 

materializados em textos de variados gêneros que foram veiculados no jornal A Razão. Nesse 

contexto, busquei observar os papeis e os espaços delegados à mulher nos escritos, tendo em 

vista que o jornal, enquanto objeto, traz em seu interior elementos diversos que permitem 

identificar representações construídas pelos indivíduos respeito de conceitos, preconceitos, 

embates e consensos presentes na sociedade.

As mulheres pertencentes à elite foram excluídas da vida pública até a metade do 

século XIX. Porém, o fato de terem sido mantidas no espaço doméstico não significa que 

estas não tenham tido anseios, ideais ou que não tiveram domínio sobre suas vidas. Conforme 

Aras e Marinho (2012): 

Observar o lugar que a mulher ocupou dentro da família ao longo da história 
nos ajuda a desvelar os papeis vivenciados por ela. Assim como as funções 
femininas foram, com o tempo, sendo transformadas, a instituição familiar, 
do mesmo modo, passou por alterações. Por isso, a própria família 
modificou sua visão sobre a mulher e, por conseguinte, a orientação a lhe 
dar, que dependia do que se esperava dela. Acompanhar essas mudanças, 
tanto dos papéis femininos quanto da família, nos ajuda a apreender o 
percurso trilhado pela mulher, que a levou da casa à profissionalização. Foi, 
entretanto, um processo lento, pois as mentalidades são muito lentamente 
transformadas e nem sempre sem percalços. (ARAS e MARINHO, 2012, p. 
51-52).  

 

O fortalecimento dos ideais higienistas incitou o delineamento de uma nova conduta 

social, ocasionando modificações na organização da família brasileira a fim de propiciar a 

saúde física e psíquica que garantisse filhos saudáveis. Para modernizar a sociedade era 

necessária a redefinição do núcleo familiar e, para tal, urgia criar um modelo imaginário de 

mulher. Nas representações vigentes sobre a mulher no final do século XIX e início do XX, a 
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imagem construída da mulher ressaltava sua fragilidade física, da qual derivavam sua 

delicadeza e sua fraqueza moral. Como se sabe, tal tese da inferioridade masculina tem seus 

fundamentos no pensamento iluminista. Conforme Soilhet (1997), 

 

Constituem-se as mulheres, de acordo com a maioria dos filófosos 
iluministas, no ser da paixão, da imaginação, não do conceito. Não seriam 
capazes de invenção e, ao mesmo quando passíveis de ter acesso à literatura 
e a determinadas ciências, estariam excluídas da genialidade. A beleza 
atributo desse sexo era incompatível com as faculdades nobres, figurando o 
elogio do caráter de uma mulher como a prova de sua fealdade. (SOIHET, 
1997, p. 9).

 

Para a maior parte dos iluministas, a razão era uma qualidade que não condizia com as 

mulheres, tratava-se de um atributo apenas dos varões; elas teriam permanecido na etapa da 

imaginação e da infantilidade. Nessa perspectiva, um autor que exerceu influência entre na 

Europa e no Brasil foi Rousseau, a publicação de seu romance Émile, em 1762, fortaleceu o 

novo pensamento e impulsionou a família moderna fundamentada no pleno exercício do amor 

materno. 

No que diz respeito à educação, o filósofo propôs uma diferenciação entre homens e 

mulheres. Para estas, simbolizadas pela personagem Sofia (a jovem destinada a ser esposa de 

Emílio) não era permitido cultivar qualidades consideradas masculinas, baseando-se no 

utilizado para denominar as mulheres, não deveria ser exagerado e não lhes era saudável, 

devido a sua própria constituição orgânica, o mesmo grau de instrução ministrado aos 

homens. Conforme tais princípios, em A Razão foi publicado um trecho do romance Émile: 

 

 A primeira e a mais importante missão de uma mulher é a doçura. Feita para 
obedecer a um ser tão imperfeito como é o homem, quase sempre cheios de 
vícios e sempre de defeitos, a primeira coisa que tem a fazer e apprender a 
sofrer tudo, até a injustiça e a suportar todos os erros do marido, sem se 
queixar. (A Razão, 05 de maio de 1912, n.18, n.1, grifos da autora). 

 

No trecho citado, destacam-se os verbos: obedecer, appreender (aprender), sofrer, 

suportar e queixar. Nesse contexto, esses verbos/essas ações estão relacionados/as a um 

comportamento submisso e alinhado à passividade cristã, seguindo o entendimento de que o 

fiel sofre na terra a fim de obter recompensas na vida eterna. Tudo isso antecedido da 
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À mulher cabiam as seguintes obrigações: obedecer ao marido, ser-lhe fiel e cuidar dos filhos 

e da casa. Atributos como a discrição, a boa gestão das economias eram exaltadas e 

divulgadas aos pais para transmitirem-nas às filhas, como revela a transcrição destacada a 

seguir:

A nossas filhas

O que devemos a nossas filhas

A esta indagação, responde um jornal americano:

-lhes uma instrucção elementar. Ensinae-as a preparar alimentos 
substanciosos, a lavar, engomar, remendar meias e a fazer a sua própria 
roupa. Fazei-as bem entender que um mil reis é um mil réis e que só sabe 
economizar quem gasta menos do que ganha.

 Mostre-lhes que um vestido de chita que se pagou, assenta melhor do que 
um de sêda fiado. Educae-as independentes, briosas, activas e verdadeiras. 
Ensinae-as a desconfiar das aparências e a bem cumprir suas palavras e 
promessas.

[...] Convencei-as de que a felicidade no matrimônio não depende do luxo, 
nem de fortuna, porem do respeito e da confiança que os esposos devem ter 
um para com o outro, pois isso envolve o prazer e o contentamento do lar. 

Se tudo isso ensinardes às vossas filhas e as fizerdes bem compreheender, 
podeis, sem receio, deixal-as no mundo, certos de que levarão uma vida 

A Razão, n. 04 de maio de 1902, n. 18, p. 1).

 

Sempre em tom de aconselhamento, os textos em relação ao lar, ao matrimônio e ao 

papel da mulher nessa instituição eram recorrentes. No ano seguinte, as ponderações sobre 

comportamento dirigem-se às senhoras que devem ser o sustentáculo dos seus maridos: 

Conselho às senhoras

Nada há tão encantador e tão puro como um lar doméstico em harmonia. 
Nelle encontra o homem o vigor e a força de que tanto necessita para a lucta 
terrível pela vida, como o sorrido da esposa extremecida, ele se sente 
renascer e mais forte.

[...] A Vossa virtude e honestidade, filhos do amor, está em conhecerdes no 
rosto do vosso esposo a nuvem do desgosto, para que a dissipeis com o sol 
da vossa graça. O vosso critério consiste em adivinhar-lhes os seus 
sofrimentos para amparal-o. A vossa ventura é a ventura do homem: a vossa 
felicidade, filha do amor, fal-os mais poderosos que os soberanos.

Um lar em paz é um templo: um lar em desarmonia é um supplicio. Apiedai-
vos dos homens que eles vivem da vossa vida. A mulher nasceu para 
dominar com o sorriso: ella ou é o emblema da paz ou o pomo da discórdia. 
Sede sempre ternas, carinhosas, dedicadas e dominareis o mundo (A Razão, 
03 de maio de 1905, n.16, p.1, grifos da autora).



 
EDUCAÇÃO E ARTE A SERVIÇO DA CIVILIZAÇÃO

 

Eis as características primordiais em uma boa esposa: ternas, carinhosas e dedicadas. É 

possível observar que, não obstante um dos propósitos do jornal fosse levar instrução e 

modernidade aos seus leitores, o papel atribuído à mulher em diferentes discursos, nesse 

mesmo impresso, só ratifica a complexidade do tema. No exemplar seguinte, temos a 

exposição de aconselhamentos voltados aos maridos: 

Mandamentos do bom marido

-Não litigarás nunca com tua mulher, ainda quando esta te provoque. Ouve e 
resolve segundo fôr de justiça, sem fraqueza, mas muito gentilmente.

-Desculparás os caprichos de tua mulher mas não permitirás que se 
convertam em exigências.

-Dá o dinheiro preciso para as despesas da casa sem má vontade; impedirás 
porém que tua mulher gaste de mais.

-Não deves consentir que tua mulher tenha amigas muito íntimas, nem que 
passe dias com ellas. Por teu lado, não introduzirás no teu lar amigos muito 
particulares. 

-As mulheres em geral, odeiam os jornaes e os livros sério, mas deves 
manter teu direito de economisar tempo, lendo os teus jornaes á mesa e na 
cama. 

-Adopta um único quarto de cama; a vida em commum fará com que tua 
mulher se sinta menos independente e mais ligada ao teu destino.

-Trata-a sempre com afecto e delicadeza, aconselha-te com ella sobre os 
negócios de família, não lhe ocultes nada da tua vida e requer que ela faça 
outro tanto.

-Deixa que tua mulher seja quem manda dentro de tua casa, mas sob sua 
vigilância.

-Respeite seus sogros, como tua mulher deve respeitar teus país, ouve os 
conselhos deles com deferência, mas em sua casa, tudo se deve resolver 
apenas como tu e tua mulher decidirem. (A Razão, 10 de maio de 1903, n. 
17, p. 3).

 

Em alguns escritos, preconizou-se o enaltecimento do feminino caracterizado 

matrimônio, como revela este artigo do escritor português Almeida Garrett131: 

 

131 João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu no Porto, em 04 de fevereiro de 1799, e faleceu em 
Lisboa, em 9 de dezembro de 1854. Foi poeta, dramaturgo romântico, atuou como orador, ministro e secretário 
em Portugal. (MOISÉS, 1989).  
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A educação da mulher

A mulher deve ser bella, deve ter graças e encantos. Nem todas podem ser 
lindas, que a formosura não ficou em dote para todas as filhas de Eva, mas 
todas podem ser belas. Belleza não é formosura ne lindeza; beleza é o 
resultado das graças; e toda mulher bem educada pode ter graças, pode-
dar a educação, pode reprimir até defeitos do corpo, pode substituir a 
formosura e fazer linda a fealdade. 

Mães cegas, que vos enlevais nas formosuras de vossas filhas e cuidaes que 
não precisem de mais encantos, -mães que choraes sobre a fealdade de 
vossas filhas e julgaes que nenhuns attractivos podem ter voltae desse erro 
fatal ambas, é tão funesto a umas como as outras. Se a natureza foi liberal 
com tua filha, não desprezes essa vantagem; cuida da sua formosura, 
conserva essas mãos finas, cultiva essas rosas de saúde entre esse cabelo 
ondeado, molda esse talho airoso, conserva esse porte elegante. Tua filha 
sera formosa: tanto melhor para ella: com virtude e instrucção e formosura, 
há de ser feliz em todo o estado. Foi à tua escassa ou madras ta a natureza?- 
não a creias infeliz por isso: em tua mão não está fazel-a formosa, -bella, 
sim.

A educação embrandece peles duras, amacia mãos ásperas, dá graça e doçura 
a olhos de pouca luz faz interessante a face pallida e affaveis os lábios 
descorados, põe a bondade decoração na fornte que não é alva, torna 
elegante o corpo que não é airoso, amável o que não é lindo, engraçado o 
que não é formoso. Tua filha há de ser bela; consola-te mãe angustiada; 
cuida de sua educação; vel-a-ás adorada, feliz e preferida a muita formosura. 
(A Razão, 13 de junho de 1909, n.21, p.1).

 

Interessante observar que já no final do primeiro decênio do século XX, o impresso 

estanciano reproduzia um pensamento de orientação patriarcal. Embora amenizado pela 

exortação à educação feminina, tal conquista volta-se à mera ilustração, ao âmbito do espaço 

doméstico e ao casamento em primeiro plano. Era necessário construir uma nova imagem 

feminina diante do projeto civilizador. A mulher foi elevada à condição de rainha do lar graças 

aos positivistas e higienistas.

Conforme Arias e Marinho (2012), essa foi a imagem da mulher apresentada pela 

República, inspirada na filosofia de Augusto Comte: a mulher-mãe. Foram ressaltadas suas 

características biológicas para justificar sua tendência a se tornar mãe e, ao mesmo tempo, sua 

inferioridade em relação aos homens. Os papéis exercidos por homens e por mulheres 

estariam, assim, bem delimitados, continuando ele a agir no mundo público e ela reservada ao 

privado. Nesse sentido, a boa mulher deveria estar preparada para gerenciar uma casa e não 

para exercer tarefas profissionais ou acadêmicas, como enfatizou Ramalho Ortigão132:

132 José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto a 24 de outubro de 1836 e faleceu em Lisboa a 27 de setembro 
de 1915. Foi professor de Francês e teve ampla atuação na imprensa portuguesa. Envolveu-se na Questão 
Coimbrã. Escreveu obras em parceria com seu ex-aluno Eça de Queirós. Foi Comendador, Bibliotecário da Real 
Biblioteca da Ajuda, membro de várias sociedades e academias em Portugal. (MOISÉS, 1989). 
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Mãe e esposa

     A grande, elevada e importante função da mulher nas sociedade humanas 
não é ser boticária, jornalista ou ser doutora, e ser mãe e esposa é uma 
sciencia, depende um longo e apurado estudo. Organizar e dirigir uma casa, 
digna, risonha, aprasível, é tarefa que demanda uma inteligência altamente 
esclarecida, o gosto mais sabiamente cultivado, os hábitos de ordem mais 
methodicamente estudados e mais trabalhosamente contrahidos. Para que, 

vo-

no arranjo conjugal, um poder de virtude não certamente inferior ao poder de 
espirito despendido por seu marido para revirar a face da politica da Europa.

 É preciso que ella tenha sido na longa extensão da palavra: uma completa 
mulher de casa: que tenha a suprema bondade e que reúna a cultura do 
espírito precisa ser a confidente de um homem de gênio, que saiba todos os 
segredos da hygiene e da chimica culinária, que tenha a compreensão e o 
gosto das artes decorativas; que seja, enfim, superiormente instruída, que não 
seja médica, philosophica, nem literata, e que empregue todo o seu espírito e 
todo o seu coração em ser unicamente uma esposa e uma mãe (A Razão, 19 
de março de 1912, n. 11, p. 2). 

Ao publicar artigos de escritores portugueses renomados, o jornal legitimava um 

pensamento tradicional que aparentemente ainda vicejava na sociedade estanciana e trazia 

para si o argumento de autoridade, visto que tal discurso provinha da pena de tais autores. Sob 

tal ótica, ser mulher nesse período significava ser bela, prendada, instruída, mas não culta o 

suficiente para ofuscar o marido, recatada e religiosa. 

Já em outro texto, sem identificação de autoria, o que, no caso do jornal em questão, 

tanto pode indicar que o texto pertencia a um dos colaboradores, a João Nogueira, gerente que 

assinava alguns artigos, ou um caso de autoria não indicada, como ocorreu em alguns casos, 

verifica-se uma postura mais alinhada à valorização da mulher e às conquistas femininas 

ocorridas no início do século XX: 

Hoje, tornando-se cada vez mais encarniçada a lucta pela vida, a mulher já 
está tentando libertar-se do seu prolongado captiveiro, invadindo cada vez 
mais o domínio das profissões liberais onde faz notável concorrência ao 
homem, augmentando com trabalho o pão no lar. (A Razão, 10 de dezembro 
de 1911, n. 47, p. 2).

 

Porém, em um artigo veiculado no Boletim do Asylo Santo Antonio, uma publicação 

criada em 1913 e impressa na tipografia do jornal A Razão, para divulgar as ações da referida 

instituição e para angariar recursos para a mesma, sob a direção da Arquidiocese de Estancia e 

do Diretor do Asilo, o Conego Vitorino Fontes, figurou-se uma forte crítica à educação 

feminina:
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      A missão da mulher

 

Antigamente a mulher só aspirava saber governar bem a sua casa, e ter a 
instrucção religiosa necessária para educar seus filhos, e, nas horas vagas, 
fiava na roça o linho para as roupas brancas de sua família. Hoje, com o 

is alguma coisa: aspira ser doutora; quer 
advogar nos tribunaes, quer medicamentar doentes, quer entregar-se á 
solução de problemas de matemática, quer, enfim, dirigir a construção de 
monumentos e rasgar isthmos. A esse proposito, faz um jornal republicano 
francez numa critica sensata, que transcrevemos em seguida: 

A carreira da mulher não é nem a sciencia nem a politica, nem as artes, nem 
a advocacia, nem a medicina nem mesmo o commercio: a mulher tem por 
missão olhar pela roupa do homem, das roupas brancas, cozinhar a sopa, 
dirigir a criada se os meios de seu marido lhe permitem, empregar uma 
ajudante, amamentar seus filhos, laval-los, ensinar-lhes o alfabeto e o 
principio das cousas. A mulher não tem de discutir a quadrupla raiz da razão 
sufficiente com Schopenhauer, nem de resolver problemas de geometria.

como obtereis-della uma contenção de espirito e uma aplicação assas 
enérgica para impedir que o leite entorne no lume ou que a criada se sise nas 
compras? Casar-se-iam ellas? Os operários, os modestos funcionários 
poderiam ter por esposas essas preciosas doutoras?

Na sua vaidade de mulheres intruídas e educadas não quereriam um homem 
de blusa ou um copista de casaco coçado. Que fazer então? Que futuro seu? 

há... 43.000 professoras sem emprego. (Boletim do Asylo Santo Antonio, 11 
de novembro de 1913, p.13, n.4).

Obviamente, tal postura radical e limitadora do papel feminino em meados da primeira 

década do século XX já provocava divergências e reações contrárias, uma delas foi publicada 

no jornal A Razão  

Folheando as páginas do Boletim do Asylo Santo Antonio, tive a 
desagradável surpresa de deparar-me com uma publicação direcionada a 
criticar a educação feminina e a relegar as mulheres ao trabalho doméstico. 
Sabemos que as páginas do referido Boletim expressam o pensamento 
dominante nos católicos, porém, como devota que sou e seguidora dos 
preceitos cristãos, atrevo-me a discordar veementemente dessas colocações e 
a argumentar em favor das mulheres, que, em nome da liberdade e da 
melhoria da sociedade, voltam seus esforços para estudar e servir seus 
semelhantes com seus conhecimentos no exercício de variadas profissões. 
Quanto mais elevada for a mulher, pela instrução e independente pelo 
trabalho, tanto mais ter-se-á elevado e enobrecido a família, tanto mais ter-
se-á elevado e enobrecido a família, tanto mais livre e próspera será a pátria! 
Avante, mulheres! Sejamos doutoras, advogadas, médicas e matemáticas! (A 
Razão, 16 de novembro de 1913, n. 14, p. 2).
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Embora a gerência do jornal afirmasse que não se responsabilizava pelas opiniões 

expressas nas publicações pagas, o fato de aceitá-la, mesmo em discordância com a opinião 

expressa, indica a abertura ao debate e o respeito às ideias contraditórias, configurando-se em 

um rico espaço de discussão de temas relevantes para a sociedade.

Observei que o feminino predominantemente tematizado nos escritos doutrinários, 

também era transmitido em textos mais informais, revelando outra faceta, a da mulher 

ardilosa: 

Poder da Mulher

 

 -A mulher pode dizer não; mas de tal modo que parece dizer sim;

-Seis mulheres podem falar ao mesmo tempo e todas se entenderem, ao 
passo que dous homens falando um de cada vez, raramente se entendem;

-A mulher pode pregar no vestido, cincoenta alfinetes sem se molestar, ao 
passo que raro é um homem que coloque um sem se espetar;

-Pode dansar toda uma noite, sem ininterrupção, embora lhe apertem os 
sapatos;

-Pode chegar à conclusão de um assumpto embora sem o menor esforço para 
raciocinar.

-Pode passear uma noite inteira com um filho doente nos braços sem perder 
a paciência.

-Pode falar com a fisionomia mais alegre deste mundo, dizendo 
amabilidades à sua maior inimiga durante uma noite inteira, ao passo que 
dentro de dez minutos dois homens estariam jogando aos sopapos.

-Pode de memoria citar os enfeites que viu em casas que visitou, mas é 
incapaz de resumir um discurso.

-Pode atirar ao desespero um homem em 21 horas, e leval-o ao paraízo em 
dois minutos com uma carícia.

-Pode com o riso nos lábios e o inferno no coração fazer crer que a sua vida 
é um paraízo.

-Pode possuir as virtudes de um anjo para perdoar as mais graves ofensas e a 
malícia do demônio para fazer padecer um homem pelos mais leves 
peccadilhos.

-Pode refazer um vestido velho para poupar uns tostões ao marido e 
esvaziar-lhe ao mesmo tempo a carteira para comprar bombons, quando lhe 
faltam sapatos.

-Pode desafiar os maiores perigos para satisfazer um capricho de amor e 
desmaiar a vista de uma barata. (A Razão, 13 de outubro de 1912, n. 41, p. 1, 
grifos meus).
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No excerto acima, sem identificação de autoria, surge um novo perfil da mulher, que 

até então era preconizada como frágil e inofensiva.  O excerto revela a mulher personificada 

na sutileza, cujas artimanhas agregam o binômio anjo-demônio, com capacidade para atingir 

seus intentos no interior da sociedade patriarcal. Nessa perspectiva, Dias(1992), ao comentar 

sobre a importância de estudos com enfoque no cotidiano considerado como espaço de 

mudança e de resistência ao processo de dominação, define um: 

Campo social de múltiplas interseções de fatores que contribuem 
decisivamente para transcender categorias e polaridades ideológicas. 
Interseções que aproximam e diluem um no outro conceitos ideológicos 
estratégicos como o público e o privado, o biológico e o mental, a natureza e 
a cultura, a razão e as paixões, o sujeito e o objeto. (DIAS, 1992, p. 51-52).

 

Inseridas em uma sociedade fortemente marcada pelo conservadorismo, muitas 

mulheres optaram estrategicamente pelo uso dos seus principais atributos para vencer a força 

masculina, referendada pelas leis e pela moral cristã. Desse modo, encontrou na sua fraqueza 

e doçura a chave para dominar o masculino, como tem sido retratado pela Mitologia, pelo 

Folclore popular e pela Literatura, entre Penélopes, Sherazades, Dalilas e Capitus. O 

feminino espalha seus doces ardis e, muitas vezes, consegue inverter os papeis, passando a 

exercer o domínio na relação conjugal.

Em 1911, durante aproximadamente dois meses, o jornal criou um concurso para 

escolher a moça mais prendada da cidade através de votação em cupons retirados de seus 

exemplares e depositados na redação do hebdomadário. A vencedora foi Adélia de Ávila 

Britto, uma ex-aluna do Colégio Maria Auxiliadora, estabelecimento de ensino de educação 

feminina dirigido por D. Laura Gomes Leite.

Assim, foi possível observar que no jornal A Razão veiculou-se, primordialmente, a 

representação de mulher-mãe, da esposa submissa, do ser frágil, mas capaz de utilizar seus 

atributos para subverter o patriarcalismo vigente, confirmando o entendimento de Chartier em 

relação à articulação de três registros da realidade: 

[...] as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as divisões 
do mundo social e organizam os esquemas de percepção a partir dos quais 
eles classificam, julgam e agem; por outro, as formas de exibição e de 
estilização da identidade que pretendem ver reconhecida; enfim, a delegação 
a representantes (indivíduos particulares, instituições, instâncias abstratas) da 
coerência e da estabilidade da identidade assim afirmada. A história da 
construção das identidades sociais encontra-se assim transformada em uma 
história das relações simbólicas de força. (CHARTIER, 2002, p.10-11). 
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Seguindo essa concepção, no impresso estanciano, ao mesmo tempo em que se ratifica 

o pensamento vigente em relação ao papel da mulher, há também uma contribuição para a 

disseminação dessas ideias, tendo em vista o expressivo alcance dessa publicação junto à 

sociedade.

 

A 
RAZÃO

 

Diante das condições de produção e de acesso à cultura e ao lazer que existiam em 

Sergipe no início do século XX, é possível afirmar que, em Estância, graças aos esforços de 

artistas e de amadores abnegados, havia um relativo espaço para a apreciação do circo 

(predominantemente do amador), do teatro e do cinema. Para além do mero lazer e da 

ocupação das horas ociosas, a apreciação de tais manifestações artísticas constituíam indícios 

de civilização e de cultura. Tal valorização se revela em publicações que incentivam a 

presença do público nas apresentações e que destacavam o caráter pedagógico das mesmas: 

Nada mais belo, nada mais encantador do que o cinema. (...) Que admiráveis lições poderia o 

cinema ministrar ás creanças, se em vez de fitas amorosas e desvendadoras de crime, dessem 

lições sobre geografia, indústria, artes e hygiene?  (A Razão, 07 de maio de 1922, n.166, 

p.3)133.

De acordo com Soutelo (1995), o teatro foi uma manifestação artística muito presente 

na vida dos estancianos, tendo nascido em suas terras um dos primeiros autores teatrais de 

Sergipe, Constantino Gomes de Souza134, que escreveu 

-

entre 1855 e 1857. Já Nascimento (1958)135 chama atenção em suas reminiscências sobre 

tipos, episódios e costumes de Estância sobre o caráter festivo da cidade no início do século 

133 A análise da numeração dos jornais publicados em 1922 indica que, a partir desse ano, o impresso passou a 
ser publicado duas vezes por semana: no domingo e na terça. Tendo retornado a edição semanal após o 
falecimento do seu criador.
134 Filho de José Maria Gomes de Souza e D. Maria Joana da Conceição. Nasceu em Estância, em 18 de 
setembro de 1825, e faleceu na Corte do Império, em 02 de setembro de 1877. Estudou as primeiras letras com o 
Professor Joaquim Maurício Cardos e, na Bahia, completou o ensino secundário e iniciou o curso de Medicina, o 
qual concluiu no Rio de Janeiro, em 1853. Colaborou em alguns jornais. Foi poeta, romancista e dramaturgo. 
(GUARANÁ, 1925). 
135 Manuel Rodrigues do Nascimento nasceu em 21 de janeiro de 1887, no município de Estância e faleceu a 30 
de dezembro de 1963, aos 76 anos de idade. Tornou-se conhecido como Nô Galo(ou Nhô Galo) e Machiavelli e 
era um assíduo frequentador da tipografia do jornal A Razão, da Papelaria Modelo e das rodas de conversa sobre 
assuntos variados que surgiam nas ruas da cidade. Escreveu crônicas em vários jornais da cidade, inclusive em A 
Razão sob o pseudônimo de Simplício Badaró e Machiavelli. 
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XX: o chafariz, as quermesses, os cavalinhos na praça, as apresentações da Lira Carlos 

Gomes e da Euterpe Estanciana, o animado carnaval, a efusividade dos fogos durante os 

festejos juninos e a pompa das solenidades religiosas.

Também merece destaque a utilização das apresentações teatrais para angariar recursos 

destinados à filantropia (Asilo Santo Antônio), à manutenção da Lira Carlos Gomes ou às 

obras de reforma da matriz da cidade. Tendo professores e senhoras da cidade como líderes de 

tais iniciativas, geralmente encenando dramas amorosos e comédias, gêneros muito populares 

no período: 

Muitas peças resultavam de adaptações de romances com um forte cunho 
melodramático e cômico, trazendo em seu conteúdo um espectro de temas 
consideravelmente amplo, incluindo os problemas de família(casamento, 
namoro, a convivência com os criados, bisbilhotice), a sátira política(os 
ministérios, as eleições, os meirinhos, os funcionários públicos, a 
politicagem) e os hábitos(estrangeirismo e moda). (CAFEZEIRO e 
GADELHA, 1996, p. 270).

            

Em trabalho sobre o teatro na cidade de Aracaju, no final do século XIX e início do 

XX, Prata (1998) afirma que tal manifestação artística constituía um dos mais importantes 

meios de divulgação de valores morais e culturais condizentes com os preceitos de civilidade 

para os habitantes de Aracaju que os defensores da modernidade almejavam alcançar. 

Obviamente, sabe-se que não se pode simplesmente transpor aspectos de um contexto para 

outro, mas, ao analisar escritos sobre o teatro publicados no jornal A Razão foi possível 

perceber a existência de alguns aspectos em comum com a situação da capital. Um deles foi a 

preocupação em estimular os leitores a comparecer às apresentações e a preocupação com o 

comportamento da plateia durante as sessões136.

A valorização do teatro pelo impresso era tamanha que, em uma das raras ocasiões em 

que se posicionou de modo mais incisivo, o hebdomadário estanciano cobrou à Intendência 

Municipal a construção de uma casa teatral na cidade137 e justificou essa cobrança pela 

necessidade da arte para o bem-estar dos indivíduos: 

136 Segundo Prata(1998), a preocupação com as boas maneiras e os bons hábitos do públicos durante os 
espetáculos era tamanha que chegou-
qual havia um minucioso detalhamento sobre os locais de apresentações, das diversões, a ordem e a disciplina.  
137 Em nota publicada em 11 de julho de 1915, o jornal informa sobre a inauguração do Recreio Dramático 
fechado desde 1894. Já na edição veiculada no dia 15 de setembro de 1918, A Razão publicou na primeira página 
as atas redigidas no lançamento das pedras fundamentais do Teatro Municipal e do Grupo Escolar de Estância.  
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[...] Estância precisa de distrações. O nosso espírito não deve unicamente 
entregar-se a luta das ocupações quotidianas. Elle precisa recrear-se, 
necessita de expansões, reclama entretenimentos e pede seiva de vida, para 
que o estado hypocondríaco não o venha molestar, trazendo-lhe o desalento e 
acabando por sepultar-lhe o corpo.

[...] O equilíbrio da saúde depende da atividade do organismo, mas é 
necessário que o intelectual exerça maior poder sobre a parte physica. As 
diversões são, portanto, meios poderosos para conservação da hygiene 

. Diz Montesquieu: Para que o espírito gose de suas energias sobre o 
physico, se faz mister, entregar-se aos entretenimentos theatraes e seus 
congêneres. 

Estamos de accordo: o theatro, o passeio, a corrida, o salto, a patinagem e 
todos, diversões são meios de saúde para a vida, mas só a aprovamos quando 
firmadas no terreno da moralidade. Como quer que seja a edificação de um 
casa de theatro entre nós, é de grande necessidade e o exmo. Sr. Intendente 
deve pugnar pela sua realidade. 

praticando, receberá os aplausos dos seos conterrâneos e de todos que 
. (A Razão, 06 de setembro de 1912, n. 

23, p.1, Grifos da autora).

 

Como se vê, no excerto acima, a necessidade da apreciação da arte para a obtenção da 

saúde física e mental é destacada, utilizando um termo bastante em voga na época: a higiene, 

no sentido de preservação da saúde. Eis o cumprimento da expressão latina Mens sana in 

corpore sano. Também buscou-se fundamento na expressão do filósofo iluminista 

Montesquieu para sustentar a argumentação em prol da necessidade do entretenimento para o 

bem-estar mental e consequentemente, físico. Esse entendimento permite inferir que, para 

esse pequeno grupo de letrados que atuava na imprensa, para atingir a tão almejada 

civilização seria necessário instruir e educar através do deleite. 

Assim, a leitura de algumas notas veiculadas no jornal sobre opções de lazer 

possibilita a percepção do interesse por parte dos redatores em criar um clima de expectativa 

nos leitores em relação a elas: 

Animatographo

Com este interessante aparelho acha-se entre nós Dr. Cypriano Duarte, 
pretendendo dar apenas dois espectaculos no theatro Manoel Ribeiro, 
exhibindo novas e admiráveis peças, chegadas ultimamente da America do 
Norte. O distincto valheiro deu-nos hontem o prazer de sua visita (A Razão, 
20 de janeiro de 1901, n. 3, p. 2).
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Vale pontuar que nem só o teatro, o cinema e o circo divertiam os moradores de 

Estância, o folclore também tinha vez, ainda que dividindo atenção com o cinema e marcado 

pelo crivo da autoridade policial: 

Cinema

Hoje e amanhã funccionará o cinema Pathé, havendo no intervalo das 
sessões, animado BUMBA MEU BOI, que por certo, como no anno passado, 
alcançará grande sucesso. Quem quiser passar uma noite verdadeiramente 
divertida não deixe de comparecer ao cinema. A licença para a apresentação 
foi concedida pelo Delegado de Polícia. (A Razão, 05 de janeiro de 1913, 
n.1, p. 2).

 

Um aspecto que chama atenção em relação às menções sobre as apresentações 

artísticas no jornal é o fato de que além figurarem na seção de anúncios, como é de praxe, 

quando alguma companhia chegava à cidade ou algum grupo local organizava uma 

apresentação, o impresso destacava tal evento em notas com comentários, elogios, incentivos 

ao comparecimento do público e críticas não só em relação às atuações, mas também a 

respeito do comportamento do público geralmente acompanhados de farta adjetivação: 

Circo Valparaíso

Continua trabahando entre nós e com agrado geral o circo Valparaíso, do sr. 
Strighny. Os diversos espectaculos dados têm conquistado francas 
sympathias pelo seu correctismo e difícil execução dos trabalhos. 

O palhaço continua a fazer as delicias da platéa que, ao vel-o surgir do 
picadeiro, prorrompe em applausos.

As suas pilherias são de um efeito e experiência extra. Todos os artistas tem 
sido applaudidos com enthusiasmo. Abrilhanta as funções da distincta 

Valparaíso seu último espectáculo, com um programma todo novo, difícil e 
de agradável execução. Por estes dias seguirá a companhia para a capital do 
Estado, a cujo púbico desde já recommendamol-a como digna de ser 
apreciada (A Razão, 01 de setembro de 1907, p. 1, n. 34). 

Cinema

Continua a deleitar-nos com suas agradáveis projecções, o cinematographo 
Pathé Paris, de propriedade dos Srs. Menezes & Passos, desta cidade. 
Sabbado e domingo passado deu-

-

A não ser em pequenas notas que não recommendão quem as praticão, como 
a de assoviar-se, gritar-se, e fazer-se gestos que a nosso ver não dão boa 
mostra de educação, especialmente em moços que leem, tudo mais correria 
magnificamente bem. (A Razão, 03 de setembro de 1911, n. 38, p. 1, Grifos 
da autora).



 
EDUCAÇÃO E ARTE A SERVIÇO DA CIVILIZAÇÃO

Em 

Gomes e seus pares, pois mesmo com taxas de analfabetismo elevadas e restrito acesso à 

educação, o jornalista e seus colaboradores procuravam exaltar as manifestações artísticas. 

Destaca-se no jornal a preocupação em tecer comentários elogiosos ao espetáculo e, assim, 

cumprir os objetivos de: incentivar o lazer e agradar ao anunciante, além de criticar o 

comportamento do público, procurando relacionar a leitura a traços de civilidade e de boa 

educação. Frequentar saraus, apreciar encenações teatrais e comparecer a sessões de cinema 

fazia parte de um estilo de vida considerado chic e condizente com os padrões franceses e a 

modernidade tão almejada, o que pode ser verificado nos vocábulos provenientes da França e 

incorporados aos títulos de filmes, peças e do um dos cinemas da cidade: Pathé Paris.

No contexto em tela, o jornal era o porta-voz de um grupo que defendia a obtenção do 

conhecimento e a elevação através das letras. Como o próprio hebdomadário comprova por 

meio de reiteradas cobranças ao governo por melhorias na educação, nas páginas do impresso 

havia uma clara demonstração dos esforços para a valorização da cultura e, sobretudo, da 

leitura. Esta se constituía em uma prática recorrente não só no jornal em destaque, mas na 

imprensa de modo geral, tendo em vista seus propósitos pedagógico, filantrópico e 

civilizador. 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Creou-se a grande lua. Da treva imensa desfez-se a escuridão. O sol dá 
brilho ao mundo-o sol da imprensa dá mundos à razão. Bendita a grande luz! 
Da treva imensa desfez-se a: o sol dá brilho ao mundo-o sol da imprensa dá 
mundos à razão (E.A.Vidal. In: A Razão, 10 de abril de 1903, n.14, p.1).

 

 

Entre jornais empoeirados e aos pedaços procurei recompor aspectos de uma trajetória 

relegada ao esquecimento ou citada apenas como um título, um nome e algumas datas. O 

jornal A Razão chegava até os seus leitores nas manhãs de domingo, um dia voltado à família, 

ao descanso e ao lazer. Nesses momentos de ócio no aconchego dos lares, à mesa dos cafés ou 

à sombra das árvores das praças, a leitura individual ou em voz alta para os mais próximos 

mostrava-se uma boa escolha, embora saibamos que o leitor, ao dedicar-se a uma prática tão 

trivial, desconhece a complexa cadeia de pessoas e de equipamentos necessária para que o 

jornal chegue às suas mãos. 

A opção por este objeto envolve inquietação, coragem, mas, sobretudo, muito respeito 

pelos que estão envolvidos nela: os fundadores, o proprietário, os gerentes, os redatores, os 

leitores, os assinantes, os anunciantes, os desafetos, os operários da tipografia, os entregadores 

do jornal. Enfim, merecem atenção todos os atores envolvidos nessa trama que, 

humildemente, procurei narrar. 

Assim, neste trabalho, procurei investigar aspectos referentes à trajetória do jornal 

tendo como embasamento teórico a História Cultural, aliado às contribuições da História da 

Leitura e do Impresso. A partir daí, considerei o fato de que os periódicos atuaram como 

testemunhas, veiculadores e formadores de opinião, tornando-se inequivocamente parte 

intrínseca da formação do nosso país, de modo que se impossível estudar a história da 

imprensa sem estabelecer relações com a nossa trajetória política, econômica, social e 

cultural. 

Com base nas fontes localizadas, elaborei os seguintes objetivos: identificar os 

gêneros, a temática e o ideário veiculados nos textos publicados no jornal; relacionar a 

configuração do impresso aos propósitos expressos que expressava, a saber: defender os 

interesses sociais, instruir e deleitar, destacar as estratégias utilizadas pelo proprietário e seus 

principais colaboradores a fim de aumentar seu capital social através do impresso, analisar as 

representações acerca da condição feminina por meio dos escritos que tinham as mulheres
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como temática principal ou assuntos diretamente relacionados às mesmas, evidenciar o papel 

instrutivo e civilizador atribuído pelo jornal às manifestações artísticas e por fim, analisar a 

atuação do hebdomadário enquanto veículo disseminador da leitura, não só através dos 

anúncios de livros, mas, principalmente, por meio dos escritos de teor doutrinário, 

evidenciando o valor do livro e da leitura nos textos publicados no jornal.

Para dar encaminhamento a este estudo analisei textos retirados de exemplares do 

jornal A Razão, publicados entre os anos de 1898 a 1923. Parte desse escritos foi digitada e 

agrupada nas seções fixas ou por temáticas, visando a construir uma panorama geral acerca da 

estrutura desse impresso. As seções consideradas fixas são: editorial, Folhetim, Sobre a Meza, 

Colaboração, Anúncios, Seção Livre, Editais e Variedades, além do espaço cativo destinado à 

poesia no canto superior direito. Tais segmentos eram comuns nos jornais da época, e tornam-

se úteis para a pesquisa na medida em que são analisados à luz do referencial teórico adotado 

e confrontados com outras fontes. Quanto ao gênero dos textos foi possível verificar a 

predominância dos literários, com destaque expressivo para a poesia, seguida pela crônica, o 

conto e o folhetim. Fato que corrobora com a confirmação ideia de que o jornal procurou 

favorecer e estimular a leitura, sobretudo, de textos literários.

Embora não tenha localizado textos no jornal em que se justifique ou comente acerca 

da opção pelo título A Razão, entendo que tal escolha deveu-se à defesa a um movimento de 

revisão e de valorização das concepções iluministas, movimento representado pela 

valorização da racionalidade, do conhecimento e pelo retorno aos elementos da cultura 

clássica. Outro indício dessa adesão aos valores iluministas são os editoriais em que se 

-los 

Desse modo, as temáticas dos editoriais, textos localizados na primeira página e em 

posição de destaque, habitualmente, abordavam temáticas relacionadas à religião, à 

valorização da família, do matrimônio, da amizade, entre outros. O que confirma o intuito de 

instruir e de inculcar valores por meio dos textos veiculados no periódico. 

No período abordado por esta pesquisa, foi possível verificar uma sólida relação entre 

a elite culta, política, econômica e religiosa da cidade de Estância: médicos, comerciantes 

abastados, políticos, advogados que utilizaram o jornal como veículo de disseminação de 

ideias, divulgação de projetos e consequentemente, de acumulação de capital social.
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Os textos publicados nos jornais eram fundamentados em um discurso vinculado a 

uma campanha direcionada para a organização da sociedade no plano cultural e de progresso 

material, além da preservação da moralidade, daí a conformidade rigorosa com o passado, a 

valorização da terra natal, a ênfase na retidão moral e religiosa. Cabe assinalar que essa 

prática não se restringiu aos editoriais ou discursos, mas esteve presente também nos textos de 

cunho literário como poemas, contos, crônicas e folhetins. Tal fato, obviamente, resultou na 

preocupação em publicar escritos condizentes com os valores morais e religiosos 

preconizados pelo impresso.

Os anúncios de livros analisados podem ser considerados como indícios não só das 

obras que circulavam no período, mas também da vertente formativa e moralizante do jornal, 

tendo em vista a predominância de dicionários, gramáticas, livros de orações, bíblias, 

manuais, romances de aventuras ou românticos. Isto é, buscava-se instruir e formar os leitores 

de acordo com o que se considerava válido nos parâmetros cristãos e morais. Essa é uma 

razão pela qual as representações acerca da mulher em textos veiculados no jornal obedeciam 

aos moldes tradicionais, segundo os quais o feminino era sinônimo de fragilidade física e 

moral. E sendo assim, as mulheres deveriam ser alvo de uma educação rigorosa voltada às 

atividades domésticas, à educação dos filhos e à administração do lar.

Outro aspecto verificado foi o da preocupação recorrente no impresso de valorizar as 

manifestações artísticas, em particular, a música, o teatro e o cinema. Tais manifestações 

ocuparam um expressivo destaque não só nos anúncios, mas em resenhas críticas cujo 

objetivo principal era o de conclamar o público a comparecer às apresentações que ocorriam 

na cidade. A relação com a Lira Carlos Gomes mostrou-se bastante próxima, tendo em vista 

que essa agremiação musical sempre se fazia presente nas quermesses e novenas organizadas 

para angariar recursos para o Asilo Santo Antônio, instituição da qual Augusto Gomes foi um 

dos fundadores e tesoureiro. Para o jornal, o acesso à arte servia como alimento da alma, além 

de atuar como traço de refinamento e distinção social. 

A educação, considerada como mola-mestra do projeto higienista e civilizatório, foi a 

principal temática principal abordada pelo jornal, cujo intuito era exaltar a sua importância e 

procurar solucionar as dificuldades nesse âmbito, seja por falta de professores, de estrutura 

nas escolas ou pela ausência de um grupo escolar. Nesse contexto, um aspecto relevante a ser 

considerado no jornal era a relação familiar: Laura Gomes, proprietária e diretora do Colégio 

Maria Auxiliadora, era irmã de Augusto Gomes e viúva de um dos fundadores do jornal, o 

médico e político, João Vieira Leite. Jessé Fontes foi um dos principais colaboradores do 
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jornal, professor do Colégio Tobias Barreto e um dos principais oradores da cidade, Josafá 

Brandão também era um dos colaboradores do periódico, foi inspetor de ensino em Estância e 

Diretor do Atheneu Sergipense, ou seja, havia uma relação íntima entre o jornal, os dois 

maiores colégios particulares da cidade: o Colégio Maria Auxiliadora e o Tobias Barreto e 

dois indivíduos que atuavam no meio educacional.

Também havia proximidade em relação ao Asilo Santo Antônio, fundado em 1913, por 

iniciativa de Laura Gomes Leite, Augusto Ramos e José Nogueira (um dos gerentes e 

redatores do periódico). A instituição era administrada pelo Cônego Vitorino Fontes, pároco 

da cidade e pelos irmãos Gomes e todos os acontecimentos relacionados a ela, de forma direta 

ou indireta, eram amplamente divulgados no jornal A Razão, em cuja tipografia o Boletim do 

Asilo Santo Antônio era produzido e comercializado.

O caráter empreendedor de Augusto Gomes manifestou-se em variadas áreas de 

atuação: comérci, religião, filantropia e jornalismo. Essa variedade também se fez presente no 

jornal, q acabou se tornando um centro irradiador e divulgador das iniciativas do seu 

proprietário e dos grupos nos quais ele atuava. Em que pese o fato de que havia uma missão 

de grande importância delegada à imprensa naquele período, pelo que verifiquei por meio 

desta pesquisa, o jornalista apreciava o status decorrente das suas atividades e, ciente das 

regras do jogo, procurou obter vantagem por meio do capital social que detinha, a fim de 

obter maior distinção entre seus pares. Isto significa dizer que, além de cumprir seus 

propósitos de instruir e de deleitar, o hebdomadário também era usado como estratégia na 

disputa pelo acúmulo do poder simbólico. 

Em plena consonância com o ideal civilizatório, o jornal A Razão deleitou, informou, 

instruiu, disseminou hábitos de leitura, revelou autores, esforçou-se para refinar os costumes 

tendo a França como molde, procurou inculcar regras sociais, morais e religiosas, além de 

fortalecer a identidade local. No intuito de legitimar-se e consolidar sua imagem de berço da 

cultura sergipana, procurou reiteradamente destacar a grandiosidade do seu passado e as 

animadoras possibilidades futuras, sublimando os problemas que denunciava através de suas 

páginas.        

Desse modo, tendo em vista os dados analisados, defendo que o jornal A Razão atuou 

como veículo civilizatório, tendo como foco a disseminação do saber por meio da leitura, 

exercendo grande influência na formação extraescolar de seus jovens leitores. O jornal 

desempenhou o papel de incentivar o exercício da escrita e, ainda, foi responsável pela 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

constituição de um público leitor na cidade de Estância no final do século XIX e início do 

XX. 

Acredito que o contato com as páginas empoeiradas do jornal A Razão não se encerra 

com o ponto final deste texto. Acredito que outras pesquisas serão realizadas a partir dele, 

tendo como foco os números/anos desse impresso que não foram contemplados neste 

trabalho, bem como algumas temáticas atreladas a ele. Avante, aos jornais!
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ANEXO A  Exemplar de A Razão do dia 03 de abril de 1898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal de Selma Barreto. Fotografia da autora.
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ANEXO B  Boletim do Asylo Santo Antonio - Ano I, N. 1, 1913 

 

Fonte: Acervo pessoal de Selma Barreto. Fotografia da autora.
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ANEXO C  Boletim do Asylo Santo Antônio  Ano I, N.1, 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




