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calmaria do cspfrito. O ar qucima,

Que sabc o rio dc suas aguas?

e a fantasia imdvcl sf: atoleima

Bebdnwb U poema’ “Se
camjnho venturoso

na pasmaccira cm quc madorna 0
mundo.
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ritma
a agula potente om vaoz caem com a
calma
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qua] me sucumbem, ﬂacidas, as
vclas.
Ah! que vonto assoprara as caravelas
ncstc mar dc sargagos do minha
alma!

da curva do azul: cspicaga-0
ja a tentativa do puro
voo, o voo sem lastro.
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dc samotracia, o do, 0 éxtase,
0 poema, o teorema, e 0 alado
amor, 0 amor por méos dc chaga
em pedra dc sonho talhado,
. " em Pmmfscuar inﬁnim Oblam
* cscalam dos céus a vertigem
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preta sobre os transeuntes. A
brincadeira mais inocente era jogar
talco ou cal das sacadas dos
sobrados em cima dos desavisados

A H1'st61‘1'a
0 Cama val

“...apesar cie toda a sua austeridade,
D. Pedro II servia-se dos

limoes-de-cheiro e das bacias d’agua
para brincar o Entrudo na Quinta da
Boa Vista. Nos primeiros dias da
maioridade, o imperador molhava
tanto suas irmfis que, certa vez, D.

passantes. Em muitos dos seus
desenhos, o pintor Jean-Baptiste
Debret registrou, a partir de 1818.,

Maria Antonia lhe pediu que néo

cenas do Entrudo, como se pode ver
na obra. Viagem Pitoresca e
Hisrérica a0 Brasil, em trés

continuasse a brincadeira para que as

princesas nao adoecessem“.

volumes, editada em Paris entre

Apesar de proibido —- ou talvez
por causa disto — o Entrudo impelia
as pessoas aos atos mais insolitos.
Lafaiete Silva, em sua Histririu do
Tearro Brasileiro, narra que, no
Camaval de 1825, a artista
portuguesa Estrela Sezefredo — entao
com 15 anos de idade e que depois

I834 e 39. Muitos alvaras, editais e
avisos forarn publicados contra o

Entrudo proibindo-o taxativarnente.
M'ra

Haroldo Costa

casaria com 0 ator Joéio Caetano Ad
Foods

atirou um limao-des-cheino numa das
pessoas do cortejo de D. Pedro I, o

mages.

s historiadores costumam
localizar as origens do
eamaval na Grécia e na

Roma amigas, nas festas persas e
nos ritos judaicos. No Brasil ele
ganhou contornos tao proprios e téo
esplendorosos que parece ter sido
uma invengao nossa ou, talvez, mais

uma contribuigéo africana a nossa
cultura. Na verdade, nos

tudo parciu do Rio de Janeiro. As

grandas tn-msfonnagées

aconteceram aqui, um certo modelo
foi sendo talhado pelo carioca e
adotado pelo resto do _Pai's. Mas isto

E

colocar, so no Rio de
Janeiro, 150 mil pessoas
desﬁlando nas escolas de
samba, e, por quatro dias,
para completamente 0 Pafs.
E preciso que se reconhega
que Carnava] é coisa séria.
O nosso comportamento
nacional hoje em dia é

Ab

_
CoAb

Repiiblica, chegando até a

nao invalidou que as culturas

inauguragéio da moderna Avenida
Central. Pereiia Passos, o prefeito

regionais também produzissem a sua
maneira peculiar. Como chegamos a

que criou esta avenida, em um

isso é uma longa 6 colorida

apenas recriarnos os
ingredientes bésicos desta -=
grande celebragao, e damos
a ela uma miisica
Mia
FD
Ad
0{IE
inconfundivel.
Hoje 0 carnaval é uma
mages.

liturgia nacional, capaz de

que lhe custou detenqao em ﬂagrante
e registro na prisao de Aljube.
O Entrudo era tfio forte que
passou pela Independéncia, Aboligzio
da Escravatura, Proclamagao da

implacavel inirnigo do Entrudo e
conseguiu vencé-lo. Numa
declaragao a Gazeta de Notfdas, ele
aﬁrmou: Dentro de casa, quem

Elloco oas Piranhas — FL!
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pautado por ele, que explode
cada vez que a catarse se faz
necessaria. N50 depende so
dos dias marcados no
l
calendario. Observando a
presenga dos festejos camavalescos
ern diversos lugares do mundo,
chegamos a eonstatagao de que, em
nenhurna outra parte ele é um
acontecimento nacional. Em certos
paises ha cidades onde a festa se
concentra, como em Vera Cruz
(Mexico), Colonia e Munique
(Alemanha), Basiléia e Lucema
(Sufga), Nice (Franga), Port-of-Spain
(Trinidad). Binche (Belgica),
Humahuaca (Argentina), Nova
Orleaes (Estados Unidos), mas em
nenhum deles contém uma forga
avassaladora que varra o P318 de
Norte a Sul. so no Brasil é assim. E
.|l'

II‘

historia, que comega com as
estrepolias do Entrudo lusitano, com

os folguedos afro-brasileiros, até que
no dia 22 de janeiro de 1840,
acontece 0 nosso primeiro grande
baile de carnaval.

O Entrudo era uma brincadeira
violenta e de mau gosto. Verdadeiras
baﬁalhag aggntgciam nag fuag (IQ

E5;;.;;|;.1 (jg Samba - RJ

de Janeiro durante 0 carnaval, e as
arrnas variavam muito. As mais

Nenhum pegava. Cada vez mais a
pratiea se alastrava e até o proprio
imperador D. Pedro I era um grande
admirador da brincadeira e tudo faz
orer que ele teve em D. Pedro II um
ﬁe] seguidor, de acordo com o relato
do historiador Viriato Correia

agressivas eram os limoes-de-cheiro,
que consistiam em petal-dos feitos de
céra, contendo agua ou xixi, e
tambern enormes bisnagas que
esguinohavam tinta vermelha ou
J‘
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Col. Abril Images. F010 de Antonio Flibeiro

quiser molhe e seja molhado. Na
rua, nao. lsso néio é liberdade:
ninguém tem liberdade para sujar,
molhar, prejudicar a saiide dos
outros. Nao ha ninguém que nao
conhega casos de moléstias
provocadas pelo Entrudo.
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O primeiro baile de camaval
que aconteoeu no Rio de Janeiro
foi um haile do mascaras, no
Hotel Italia, no dia 22 de janeiro
de I840. O sucesso foi tﬁo grande
que a festa se repetiu no dia 20 de
fevereiro do mesmo ano. A danga
da moda era a polca e, poucos anos
depois deste pnmeiro baile,

.
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sociedade camavalesca que passou a Q“
promover as festas no Hotel Italia.
$
Dangava-se tanto a polca, ou polaca, \
como também era conhecida, que até K4
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que nao participavam do baile,

mas iam assistf-lo... de camarote.
Muitos, convenientemente
ocultos atras das mascaras,
arriscavam ir até o salao,
misturar-se com a plebe e
polcalizar.
As modas iam sucedendo-se,
mas os bailes de carnaval
oontinuavam aumentando de
nlimero, variando de local e
transformando-se no momento
maior do carnaval. Em 1897, a onda
eram os patins e nem por isso o
Skating Rink deixou dc fazer o seu
baile, como atesta o amincio
publicado nos seguintes termosz
“De dia, das ll as 2 da tarde:

patinagao geral com orquestra de
baile. Entrada l$000. De noite, das
5 as 9 da noite patinagao fantasiada.
Brilhante quadrilha sobre patins. De
9 até o romper do dia: baile de
mascaras, inaugurando o clube das
Miniches".
Como se vé, naquela época, por
dez tostoes o carnavalesco se
esbaldava um dia inteiro.
Enquanto isto, na rua, o povo
encontrava varias formas de diversao
carnavalesca. De maneira
desordenada comegaram os cordoes.
Simples ajuntamento no principio e
depois gmpos mais ou menos
organizados que saiam pelas ruas
cantando e dangando. Isto acontecia
no Rio de Janeiro, enquanto em
Recife o Maracatu, que comecava

responsabilidade de um passado que

/£1,/_"'_/‘
Q

alicergou 0 nosso carnaval. Além de
sua fungiio camavalesca, estas
entidades tiveram uma
importante participacao

polftica, especialmente no que

D
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M
com a cerimonia da coroagao dos
reis negnos no adro da igneja de
Nossa Senhora do Rosario,
atravessava com garbo e ﬁdalguia as
ruas da cidade, na cadéncia bem
marcada do bombo e do agogo. Em
Salvador, os primeiros agrupamentos
que redundariam depois no Afoxé —
nascido nos terreiros de candomblé —
saiam as ruas com seus atabaques,
suas vestes brancas e seus canticos
nagos. Em S50 Paulo, os bailes
também proliferaram, sempre ao som

carnaval, foi totalmente
empregado na cornpra de doze
escravos, deixando por isso de
lazer carnaval extemo.
Naquele ano os Tenenres nao
sairam em passeata; o dinheiro
fora gasto para dar a uma diizia
dc homens o direito £1

liberdade.

§

de valsas, mazurcas e polcas.

Ainda no Rio, surge uma nova e
curiosa ﬁgura. Trata-se de um
personagem que saia fazendo

algazarra pelas ruas munido de um
6l'lOITI]€ tambor, arrastando atras de
siumaturmaanimada. EraoZé

Pereira. Portugués de vastos
bigodes, José Nogueira de Azevedo
Paredes, sapateiro com uma pequena

oﬁcina a rua S50 José, 22, ele foi o
primeiro abre-alas do carnaval
carioca. A primeira ﬁgura carioca a
simbolizar individualmente a festa. E
com ele todos cantavam:
E viva 0 Zé Pereira
pois que a ninguémfaz mal
Viva a bebedeira
nos dias de Carnaval!

Multiplicando-se pela cidade, 0
Zé Pereira tmnsformou-se em “Zé
Pereira", levando a batida do seu
bombo, a sua mtisica e a sua alegria
a varios bairros do Rio de Janeiro e,
depois, a todo o Pals.

0 ABRE-ALAS, 0 ABRE-ALAS
Outro elernento congregador da
divisao popular foram as sociedades
camavalescas, mais tarde

diz respeito a Aboligao e ao
SOCOITO aos desvalidos. Muitas
festas foram realizadas em suas
sedes para que. com o
resultado financeiro, fossem
compradas cartas de alforria
para escravos. Em I846, o
produlo da coleta que os
Tenenres do Diabo realizaram
entre os seus socios para o
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um neologisrno apareceu: polcalizar.

O baile inicial da Constanta Polca
foi em I846, e neste mesmo ano a
atriz Clara Delmastm, que veio da
Europa com uma companhia
teatral, organizou no Teatro Sao
Januario, onde atuava, uma festa
similar a que ela tinha
participaclo na Itélia: um baile de
mascaras. Foi um éxito total, e a
partir dali outros teatros
decidiram promover bailes de
carnaval.
As famﬂias burguesas é claro

do Diabo, que ainda participarn do
carnaval carioca, sem o mesmo
brilho de outrora, é verdade, mas

carregando consigo a
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outras sociedades como a Emerpe
Comerrfial, 05 Zuaves e 05
Feniunos, Dcm0(.'rciricos 6 ]I'enam'e.s

-D’
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denominadas grandes sociedades.
Inspiradas nos corsos de Roma e nas
notfcias que chegavam dos carnavais
de Nice e Veneza, as sociedades
constitufram um capftulo decisivo na

historia do nosso carnaval. A
primeira vez que aconteoeu um
desﬁle foi em 1855, com o préstito
das Sumidades Carnavalescas, que
contava com “oitenta socios todos

pessoas de boa companhia”. Entre
elas, entao com vinte e seis anos de
idade, estava o escritor José de
Alencar. Do desﬁle participaram os
socios, os farnilianes e os amigos dos
socios. A ﬁente, uma banda marcial

uniformizada a moda dos cossacos
da Ucrania, executava clarinadas que

As sociedades desfilavam
em carros alegoricos e a
cavalo. Na linha evolutiva do
carnaval de rua, de chao, o
cordao teve como sucedéineo o
rancho. cuja inspiraczio mais
remota esta nos pastoris
natalinos do origem pormguesa.
O rancho reﬁne um grupo
maior de camavalescos, exibe
mais ﬁguras, mais carros
alegoricos e ja desfila contando
uma determinada historia. E
muito dificil precisar quando
desﬁlou o primeiro rancho,
mas, nao ha duvida de que surgiu no
bairro da Sande, no Rio de Janeiro,
perto do cais do porto, onde
moravam muitos portugueses e
negros estivadores. Os ranchos eram

instituigoes familiares, todos se
conheciam e as fantasias e aderegos
eram feitos, praticamente, em regime

de mutirao. Tudo faz crer que o
M imosas Cruvinas, nascido em
1906, foi o prirneiro rancho a obter

repercussao junto :3.’-1 opiniao piiblica e
a imprensa. Urn dado curioso: a
maioria dos ranchos tinha seus
nomes relacionados com ﬂores.
Além do ja citado Mimosas
Cravinas, ainda havia: Recreio das

faziam vibrar o piiblico, incluindo a

Flores, Ffor do Lira , Flor do

famﬂia imperial.
Do grupo pioneim das Sumidades
Carnavalescas foram surgindo

Abacare, L:'n'o Clube, Rosa de
Ouro, Ameno Resedcf e Pap0uZc1s.'
Com relagao ao Rosa de Ouro,
7
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deve-se acrescentar que ele,
originalmente, era um cordao, para
quem a compositora Chiquinha

as

Gonzaga fez aquela que é

0.‘)

considerada a primeira mtisica do
carnaval brasileiro, C .4bre-Alas.‘

,, J
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O Abra-alas
que eu quero passar
Eu sou da Lira
mio posse negar
Rosa de Ouro
é quem vai ganhar.
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Nao so pelos seus tftulos, que
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hoje scriam considerados
verdadeiros hinos a ecologia, mas

V

também pela solenidade do ritmo, a
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inocéncia dos trajes e a riqueza da
melodia, os ranchos foram sempre o
momento dc poesia do carnaval.
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ZJRIGUIDUM, on
Quando, no ﬁnal dos anos 20, no

café que ﬁcava no largo do Estacio,
bem perto da subida do morro de
Sao Carlos, Ismael Silva, Baiaco,

agi-
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Brancura e outros bambas criavam a

.

denominacao “Escola de Samba",
estavarn longe dc saber que estavam
deflagrando, a partir dalf, uma
verdadeira revolugao dc costumes na
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afora, e nas composigoes de
Martinho de Vila. Dona Ivone Lara,
Silas dc Oliveira, Geraldo Babao,
Zuzuca, Candeia e tantos outros.
Sintese de todo o caminho
percorrido desde os primeiros lundus
batidos nas senzalas, passando pelas
mazurcas, polcas, clarinadas de
sociedades e marchas-de-rancho, a
escola de samba é também, por

conseqﬁencia, 0 primeiro produto

inteiramente brasileiro do carnaval.
Um produto apaixonante e de grande
empatia corn o povo.
Escolas de Samba como a

Mangueira, o Salgueiro, a Nené de
Vila Matilde, a Vai-Vai, a
Beija-Flor, hoje sao instituigoes que

despertarn paixoes e fortes emogoes,
da mesma maneira que os grandes
clubes de futebol. Ao mesmo tempo,

ll

elas tém sido um organismo
divulgador dc ﬁguras e aspectos da
vida e da historia brasileiras, que
muitas vezes nao ﬁguram nos
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oompéndios oﬁciais. Basta
lembrannos que personagens como
Chica da Silva, Chico Rei, Belmiro
Gouveia, assuntos como a tortuia,
os mortuarios, o jogo do bicho,

entre outros, tiveram estudo ou
analise do ponto de vista popular, a

I
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partir dos sambas-enredos que para

eles foram compostos.
I
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Muitas modificagoes aconteceram
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desde 1932, ano do primeiro desﬁle
oﬁcial, com concurso, das escolas de
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samba na lendaria Praga Onze. Os
tempos nao sao mais os mesmos,
para pior e para melhor. O sambista
ja nao corre da policia, como na
época pioneira de Ismael Silva. As
escolas sao consideradas de utilidade

pljiblica, viajam para divulgar 0
Brasil no exterior, e cresceram
I
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Bateria do uma Escola de Samba

vida brasileira. Sambistas
marginalizados, perseguidos pela
policia, obrigados a vender as suas
composigoes aos maiorais, do radio,
para poderem fazer chegar os seus
talentos ao ptiblico, aqueles
pioneiros abriram com sua
perspicacia e obstinagao o caminho
que as escolas percorrem, hoje, nas
varias avenidas, por este Brasil
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Porta Estandarte e Mastre-Sala

muito. Quando se fala em carnaval,
pelo menos no Rio de Janeiro, esta
se falando das escolas de samba, que
se tornaram sua atr'ac;z'io maior. E

sao, de fato. Seu desfile é
proclamado por todos como 0 maior
show da Terra. Mas a verdade é que
o samba resiste também nas
tendinhas dos morros e nos pagodes
de fundo de quintal, onde o
oompromisso é so com a poesia e a
beleza.
O que ﬁca evidcnciado é o poder
de criacao do povo brasileiro nas
mI.ilti;~las manifestagoes da sua festa
maior. Em qualquer lugar do Brasil,
camaval é camaval e mantém 0
mesmo impacto dc aglutinagao. Os
tabus se quebram, as distancias
sociais desaparecem, uma siibita
fratemidade se apossa de todos
diantes do desejo maior e Linico que
é dc brincar o carnaval, com ou sem

mascara, com qualquer fantasia,
tocando qualquer instrumento e
cantando qualquer cangao.

Advindo das Lupercalias e
Saturnalias romanas, das festas
medievais, o carnaval encontrou no
Brasil o seu ponto exato de
explosao, sua mais esplendorosa

face.
Haroldo Costa 6 formado em Etmologia
Musical, na Sorboune e em Folclore
I

Cornparativo na Escola Nacional dc Musica.
Autor dc: “E Hoje", “Fala, Cnoulo" c
“SaIgueir0- Académia do Samba".
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importancia de arquivos
fotograﬁcos de centros de
ages
doeumentaqao Iigados aempresas 5
jornalfsticas é cada vez mais reconhecida
como fundamental para a preservacao da Abr
memoria visual da Historia. Aﬁnal além Co
dc registrar o dia-a-dia do pals, por
intennédio de seus fotografos, essas
empresas recebem, através de agéncias
internacionais, as imagens que
representam o cotidiano em todo o
mundo... A Editora Abril, por exemplo,
publicou, em I987, cerca de 20 mil
fotogramas em todos os veiculos que
edita. Seu arquivo fotograﬁco, no entanto
foi enriquecido nesse mesmo periodo,
com 300 mil novas imagens que
demonstram as alegrias, expectativas,
mudanrgas e apreensoes da humanidade
durante aquele ano.
Quando se fala de fotograﬁa historica,
Iala-se, na realidade, de uma imagem que
um dia foi apenas o registro do cotidiano
a qual o tempo se encarrcgou de dar o
devido destaque. Foi com 0 tempo que
essa imagem do dia-a-dia se transformou
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No exemplo da Editora Abril,
constatamos que o material que nao é
arquivado frente ao que foi produzido,
monta a aproximadamente 50%.
Devemos também considerar que o
descarte niio 6 a elintinacgfio pura e simples
do que néio foi publicado. Ele representa a
sobra de um material atentamente
analisado e colocado nessa condigao por
estar tecnicamente abaixo dc um padriio
minimo de qualidade ou por ser a
duplicacao de imagens ja arquivadas.

Auta Barreto
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em documento historico, e sua
preservaciio so foi possivel porque essa 6
a preocupagao vital dos centros de
documentagao atentos ao cotidiano da
t realidade jornalistica.
I
lmagens fotograficas, alias, sao hoje
indispensaveis como complemento eﬁcaz
dc uma in formagao jornalistica. E isso
l desde margo de I880, quando o “Daily
Herald", de Nova York, publicou a
primeira foto na imprensa mundial — a
imagem de uma favela.
Essa inovacao, no entanto, so viria a se
ﬁrmar no século XX, com o “Daily
Mirror" de Londres, em I904, e com o
| “Illustrated Daily News" de Nova York,
em I919.
“ Um grande impulso ao
fotojornalismo seria dado na

I
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Alemanha dos anos 20, com o
“Berliner Illustrierte” e 0
“Miinchener Illustrierte Press",
que chegariam a uma tiragem de 2
milhoes de exemplares, e onde se
valorizava a foto nao posada, ao
vivo, surpreendendo os llagrantes
dos acontecimentos historieos.
No Brasil, a primeira
publicacao a usar fotos em suas
paginas foi a “Revista da

Semana”, fundada e dirigida por Alvaro
de Teffé, em 1900, como suplemento do
“Jornal do Brasil".
Mas é na década de 50 que o
fotojornalismo brasileiro se desenvolve, a
partir do langamento de “O Cruzeiro" e
do fortalecimento da fotografia no
“Jornal do Brasil”.
Hoje, uma edigao semanal de “Veja”,
pode trazer 150 fotos em suas
repoitagens. A Editora Abril produziu,
em 1987, cerca de 1 milhao de fotos.
Portanto nﬁo encontra respaldo na
atualidadc o senso comum que cré que um
fotografo de uma empresa jornallstica
ljmita-se a tirar uma ou duas fotos para
ilustrar uma matéria que sera veiculada
em alguma publicagiio.

Preservagfiti nao quer dizcr simples
arquivamento. lmplica em selegfio,
classifica<;fio, indexagao e,
fund-tunentalmente, a certe;/.a da
recuperacao.
Esse é um dos pontos nevrzilgicos dos
centros de documentagao e esta a exigir
dos mcsmos uma grande soma dc

trahalho, pois a importfmcia dc um acervo
jornalfstico também é medida pela rapidez

e eficioncia com que dole se eonsegue
resgatar uma imagem. Para se ter
uma completa visao do problema,
o acervo da Abril, com o qua]
trabalhamos, retine hoje ccrca de
3 milhoes de fotos (como seria
importantc uma foto desse
arquivo para transmitir ao leitor
sua magnitudcl).
Rapidcz e eficiéncia estiio
intimamente ligadas it linguagem
comum. De-ntro dessa otica, e
tendo cm vista que somos os
conservadores do acervo, estamos
2 procura dc palavras comuns que
satisfagam tanto a instfincia
anterior, o fotografo, como a
instancia posterior, o usuario da
imagem.
Essa linguagem comum
permite tanto a catalogagati flsica
da fotografia, que determina tipo,
quantidade, local, fotografo,
publicacao, data, etc., como
também a caracterizacfm do
contetido das fotos, :1 que
chamamos dc grupo ternﬁtico c
que de ﬁnirﬁ em que pasta/arquivo

elas serﬁo ﬁsicamente
depositadas.
Depois do decidir quantas e
quais fotos pertencem a
determinado grupo temiitico, nos
de lrontamos com a necessidadc dc
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Fotojornalismo:
lmagem da Historia
Contemporéinea
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exprimir essas seqiiéncias l'otogr;il'icas

A propria imprensa, ao intensilicar o
uso de fotos para ilustrar seu texto,
reconhece ganhar mais credibilidadc, pols
a imagem fotografica transmite ao leitor
percepcao e sensagatm tinicas,
“comprovando" as inforniagoes
divulgadas.
Como diz Roland Barthes, em seu
livro

A Ccimaru Clara: “A foto é

literalmente uma emanacﬁo referente. De
um corpo real, que estava la, partiram
radiacoes que vém tocar-me, a mim, que
estou aqui. Pouco importa a duragao da
transmissao, a foto do ser desaparecidu
vem tocar-me como os raios emitidos por
uma estrela; uma espécie de ligagao
umbilical liga ocorpo da coisa
fotografada ao meu olhar: a luz, embora
impalpavel, é aqui um meio carnal, uma
pelo que cu partilho com aquele ou aquela
que foi fotografado”.
O que a fotografia permite reproduzir
indeﬁnidamente so aconteceu uma vez,
em determinado instante, e estﬁ para
sernpre registrado. Portanto, cabe ao
centro de docurnentagao a
responsabilidade, podemos dizer historica,
dc preservar essa memoria (mica.

_

atravos de palavras que justifiqucm sua
escolha para arquivamento, rcssaltcm o
cssencial de seu contefldo e cxprimam
porque aquele instante congelado da
realidadc guarda um pedaco da historia
contemporanea.
Impoe-se entao como tarefa hosica ao
indexador reconstituir o motivo por que
aqueles objetos ou pessoas estéio ali.
naquclc momento, daquele jeito, com
aquelas exprcssoes elou caracteristicas. E
preciso que a imagem seja contextualizada
em um momento historico que explicite
sua postura.
Todo conjunto de fotos que compoe
um grupo tematico divide-se em
individuo (qualquer eoisa, evento, pessoa
ou lugar que seja objeto da foto) e
atributos (quaisquer outros componentes
das fotos que se associem ao individuo e
que podem ser de tempo — data —, de
espaco —— local, de acao — movimento,
atitude —, de estado ou condigiio e de
circunstancia ou contexto).
A fotografia pode servir como suporte
de uma reportagem e como recurso de
pesquisa no ambito da sociologia, da
historia ou da antropologia. A indexagao
e a descrigao de uma foto ou do um grupo I
If
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teniatico szlo leitas dentro de parilnietros
que delerminam a ordcm e a cstrutura do
contetido, permitindo um comentario
analftico dos fatos sociais contidos nas
imagens. A indcxagiio e a descrigﬁo das
fotos (elaboraga'lo de resumos descritivos)
podem ser consideradas como uma lase
inicial ou mesmo parcial do processo dc
pesquisa.
Sao sistemas dc signos e simbolos que
transmitem signilicado do tcstemunho
contido na foto ao jornalista que ilustrara
suas matérias, ou no pesquisador que as
anexarﬁ as suas teses, transmitindo ao
leitor cssc conhecimento através dc um
meio de comunicacﬁo.
Pode-se dizer que um arquivo
fotografico dc uma empresa jornalfstica,
quando estﬁ hem estruturado c mantém
boa organizacﬁo durantc muitos anos, é
uma colegzio dc documentos que
demonstram visualmente uma narrativa
historica seqiiencial, mesmo que, as vczes,
imobilizada em vzirios quadros.
A evoluqao dos acontecimentos e as
. .
mudancas soclais so podem ser
visualisadas pela Justaposicao dc diversas
imagcns sobre a mesma questao tomadas
cm difcrentes momentos. A foto é o
mstante paralisado. Através dc uma
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BARTH ES, Roland. La Chambre claire (note
sur la photographic). Paris, Gallimard.
Seuﬂ,l980.
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BURGI, Gergio. Medidas recamendadas para a
preservagcio e cansernagﬁo do acervo
fotogrdﬁco da Edirora Abril. S50 Paulo,
l987.3lp.
i. lnl7'odu§d'0 a praservagﬁo e consenragrio
dc acervosforogroﬁcos: récnicns.
mérodos e rnareriais. IN: Serninario sobre
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BENJAMIN, Walter. Peqneria historic dc In
forogmﬁa. IN: Discursos interrumpidos.
Madrid, Taurus, 1973.
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Mona no tnlcio do século

38(9): I483-1495. Mar. I986.

distintos é que podemos constatar a
evolucao de um fato social. como a moda.
por exemplo. A arquitetura urbana
tambom so pode ser cstudada atravos dc

LOBO, Lucia Lahmcyer. Avuliagﬁo e Selle Fdo dc
Forogmﬁas. IN: Arquivo e
Administragio. Rio dc Janeiro, 10- 14(1): ;
30-40. Abr. I982/ago. 1986.
MUSA, Joﬁo L., Garcez, Raul A. Amnﬁzagcio
das crirérias do selegzio dcfotos do
DEDOC. S50 Paulo, Departamento de
Documentacao da Editora Abril, jul.
1986. l lp.

_ _

uma ligagﬁo fotografica que registre sua
evolugao e transforniacﬁo cm épocas
dilercnlcs.
A representacao da imagem
fotogrﬁfica tern lin"1ita<;oes
cspaco-tcmporais, nﬁo sendo capaz, por

fotos que dcvem ilustrar nintorias
jornalisticus tratando dc eiiiticfies. Nesses
casos, o contcsto cm que a Into foi
produzida, o pcrsonagcm. o local ou u

data siio irrclevantes. llzi uma linguagcm
iniagcns.

atnan? estabelecida apenas com

-—-

FLUSSER, Vilém. Filosofia da cairn preta

LEITE, Miriam Lifchite Moreira.A imagem
... .
m
anravés das palavras. Ctencia e Cul ra,

..,_

cmocoes e exprimir sentimentos.
Freqiientementc nos podem pcsquisas dc

COMMENT informatiser una phototheque?:
gestion et traitement docurnentaire.
Paris, La Documentation Francaise,
l984.70p.

—i. Le message phomgmphiqaw. IN:
Communications, ( I ): I 27- I 38. 1962.

'

’

grandcs cvcnlos politicos, utisticos etc.
so poderzio ser rccuperadas quando
descritas em palavras que cnnipletum a
informagﬁo visual. Curio:~.an'|cnlc.
fotograﬁas podem também cumunicar

COLLIER Jr., John. Antropologila visual (a
forograﬁa como um método de pesquisa).
S:-‘in Paulo, EPUIEDUSP, I973.

(ensaios para mnafunuaﬁlosoﬁa da
fotograﬁa). S50 Paulo, llucitec, 1985.

I

As inl'orn1agGcs quc rcairaclcrixnm as
imagcns dc situacocs importuntcs, dos

E
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foto. S50 Paulo, set. 1987. 59p.
Communications, (4): 40-51. 1965.
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verbal c espresso por ['1LIlt1Vl'.'.t.‘~‘. escritas.

Rio de Janeiro, 4 a 8 de mar. I935. Rio

-———. La rerorique dc fimage. IN:
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nao lor identilicada.
Data. local ou nomes min Silt)
revelados pelas imngcns. A idcntilicut;fm if

de janeiro, FUNARTE, I935. 21p.

EDITORA Abril. Departamento dc
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. Comunicacio, lnformﬁtica e Jornalisrno:
sua lmportancia na lndﬁstria dc
Infonnacao no Brasil. Revisra dc
Biblioreconornia dc Brasilia. Brasilia,
13(1): l39- l4?.
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BARRETO, Aura Rojas.A automagdo do
arquivo defotos da Editors Abnil. IN:
Serninﬁrio de Automacao do Arquivo dc
Fotos, 1. San Paulo, 5 a 6 dc jun. dc
I986. 24p.
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Neil Armstrong e o primenro passe-to do homem na lua
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Veriﬁca-sc, cntzio que a imngem
fotografica 6 abcrta sendo passive] do
uma séric dc distintas lcituras c capuz dc

contcr um nomcro muito grandc dc
informagoes. E que a plcna comprccnsﬁo
de uma foto depcnde muitus vczcs dc
ini'orrna<_;6es extcriores s irnngcrn, como
as circunsttincias em que ela foi obtida, u
identidade das personagens presentes,

o local, a data etc.
Evcntos quc pnssnram para a Historiu

muitas vezcs estﬁo fisados cm nossas
mentes através de imagcns paradus.

imobilizadas cm fotos que, por suas
intimeras re-produg-ocs, podem, mesmo
sem legenda, ser compreendidas por
pessoas que falam qualquer lingua.

CKCII1-_Tll{), de (.ltiI' irifornlagoes sobre o

pensamento ou a ideologia de uma
personagem retratada. Alias, a irnagcm
pode ser impressionantemente muda so

Auta Barreto é gerente do Ilepartamcnto dc
Dl)CUﬂ1CﬂUl§ﬁU da liditora Ahril.
Pesquisa: Benjamin": Sérgiu tloncalves.
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os grandes poetas
parnasianos, Olavo Bilac
é 0 mais amado pelo
povo brasileiro, que
continua a lé-lo e a admira-lo,
transcorridos 70 anos de sua
morte. Sua poesia ao mesmo
tempo marmorea e sensual
influenciou modernistas como
Manuel Bandeira, Guilherrne de
Almeida e Vinfcius de Moraes,
que nele aprenderam a fazer
sonetos impecaveis e a celebrar
a beleza das mulheres nuas.
Mas qual é 0 segredo da
permanéncia desse poeta que
nem sequer guardou em seus
versos a sua cidade natal, 0 que
leva 0 leitor a perguntar: onde
esta o Rio cantado por Olavo
Bilac?
Carioca da gema, nascido em
pleno coragﬁo da cidade, ele
assistiu, da infancia até os seus
dias gloriosos de poeta oficial,
as grandes mudangas com que o
progresso e 0 urbanismo
transformaram a velha cidade
colonial, de ruas estreitas e
sujas, numa metropole tropical.
Com efeito, quando, em 1865,
durante a guerra com o
Paraguai, ele nasceu (e o seu
nome completo, Olavo Braz
Martins dos Guimaraes Bilac,
sonoro e portentoso alexandrino,
ja parecia predestina-lo a
Poesia), o Rio era um estranho
burgo colonial, com quase trés
quartos dc negros. O poeta
nasceu na rua da Vala, hoje
Uruguaiana, isto é, numa das
areas que melhor poderiam
exprimir a fealdade e sujeira da
capital do lmpério. Na verdade,
perto de seu bergo estava a rua
do Ouvidor, com o seu singular
comércio francés. Mas o que
dominava aquele centro urbano
era um comércio atacadista de
aspecto quase sinistro. O
viajante, W. de Selys

Longchamps, que passou pelo
Rio em 1872, quando Bilac era

apenas um menino vesgo
contemplando o dia do sobrado
em que nascera, anota a feiﬁra e
sujeira do centro da cidade, em
ruas como a da Alfandega.
Apenas a luz do sol clareava o
interior de sombrios armazéns
sem janelas dos comerciantes
atacadistas. A fim dc evitar
atropelamento e morte, os
pedestres se colavam as paredes,
quando tﬂburis corriam pelos
calgamentos irregulares.
Bilac foi testemunha das
transformagoes que a revolugﬁo
industrial inglesa operou no
Rio, durante 0 Segundo
Reinado. Caminhando,
adolescente, pela rua do
Ouvidor, misturava-se ao desfile
e as conversas dos que passavam
e discutiam os fantésticos
empreendimentos de Irineu
Evangelista dc Souza (o futuro
Barao de Maua), a quem a
cidade ficou devendo a primeira
linha férrea, o telégrafo elétrico
e os primeiros lampeoes a gas. Ja
homem feito, e poeta festejado
pelos seus sonctos impecaveis,
em que cantava a forma clara
das mulhercs, continuou
assistindo a grande metamorfose
urbana. Vieram os bondes,
puxados por duas ou quatro
bestas, e custando vinte réis a
passagem. A eletricidade
substituiu os lampeoes a gas e
comegou a iluminar as paginas
em que ele lia os seus grandes
mestres, Gautier, Leconte dc
Lisle, Hcredia, Victor Hugo,
trazidos nos vapores que
também eram uma novidade. O
telégrafo transmitia notfcias
frescas do mundo e facilitava
negocios.
Como todo carioca daquele
tempo, Bilac passava manteiga
da Dinamarca no seu pﬁo de
trigo inglés, calgava sapatos da
Inglaterra, riscava fosforos
suecos, bebia cerveja alema e
comia queijos ﬂamengos na

\~__
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Glavo Bilac

Confeitaria Pascoal (onde se
haviam travado tantas batalhas
verbais em prol da Aboligao e
da Reptiblical), usava os esgotos
da City e andava nos bondes da
Botanical Garden. Em 1903, viu
o prirneiro automovel trafegar
pela cidade, anunciando que os
tempos mudavam
aceleradamente. Trés anos

depois, inaugurava-se a Avenida
Central, hoje Rio Branco, e o
poeta nela comegava a passear,
e a receber diariamente as
provas de admiragéio e
popularidade de uma clientela
que tanto incluia os burgueses e
boémios como aquelas
misteriosas damas perfumadas,
cujo coragﬁo enigmatico s6
Machado de Assis, o velho

feiticeiro de Cosme Velho,
poderia gabar-se de conhecer de
verdade. mais dc uma vez lhe
chegavamaos ouvidos de poeta
consagrado, membro fundador
da Academia Brasileira de

Letras, jornalista inﬂuente,
satirista temido e cronista

amavel, as queixas e
reclamagoes dos cidadaos

inconformados com as
“'loucuras" do prefeito Pereira
Passos. No governo do

Presidente Rodrigues Alves que, alias, o tinha em alta conta
e estima — o ja Principe dos
Poetas presenciou a
modernizagao da cidadc.

Ao voltar de cada uma de
suas numerosas viagens a
Europa (e numa delas, em Paris,

Ega lhe mostrou Verlaine,
bébedo num bar, entre gordas
pipas de vinho), Bilac notava
novas modificagoes na cidade
natal. As epidemias tinham
deixado de grassar; a bafa dc
Guanabara nao era mais um
porto sujo e amaldigoado e
atrafa navios de todas as

bandeiras. Com a Primeira
Grande Guerra, os aliados
passaram a comprar
copiosamente as nossas
matérias-primas e géneros

alimentfcios, enquanto
investidores europeus vinham
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aqui aplicar os seus capitais
imobilizados ou ameagados.
Indtistrias surgiam nos bairros
cariocas — e o Brasil era,
naquela época, um pafs
essencialmente agrfcola e
exportador de matérias-primas.
Ao morrer, em 1918, Bilac
fechava os olhos para uma
cidade que se preparava para a
Exposigﬁo do Centenario da
Independéncia. Cumprindo at
risca a frase do colunista social
Figueiredo Pimentel, o Rio se
civilizava. A Avcnida Central
plagiava os bulevares
parisienses, com o seu footing e
as confeitarias juncadas de
elegantes nos chas das 5. Havia
as batalhas de flores, as regatas,
os cinemas com grandes salas de
espera e mﬁsica, as companhias
teatrais. Como lembrava Adelino
Magalhaes, cuja estréia, com o
irnpressionista Casos e
Impressées, em 1916, fora

visivel transgressao a canonica
dessa harmoniosa bela época, o
soneto de Bilac e o romance de
Coelho Neto dominavam essa
“calmaria civilizada”.

Mas onde esse Rio vivido
pode ser encontrado na obra
poética de Olavo Bilac? Onde
estﬁo as paisagens, os tipos, os
objetos, as ruas e as casas, os
trajes, toda essa parafernalia
que, tendo sido vivéncia e
espetaculo, nzio poderia ser
omitida dc sua atividade lfrica?
Corifeu de um movimento, o
Parnasianismo, que exclufa ou
policiava as efusoes e
confidéncias pessoais dos
poetas, e os constrangia a se
alongarem das paisagens e
lugares nativos em busca de um
tempo perdido que era o da
Grécia e o de Roma, 0 nosso
Olavo Bilac nﬁo poderia,
evidentemente, acolher ou
reﬂetir em seus versos uma
realidade imediata, isto é,
aquela que constitufa a
circunstancia mais ostensiva de
sua vida. Tendo sido um dos
poetas brasileiros que, através
da boémia, do jornalismo e das
agitagoes politicas, mais se
inseriram na vida social de seu
tempo (uma vez, teve que se
refugiar em Minas Gerais,

— A _ C‘ — H
'
perseguldo
pelo Marechal
Floriano Peixoto, que nao
reconhecia as suas imunidades
poéticas), Bilac oferece um
exemplo inconfundivel de vida e
obra separadas por uma
nitidfssima linha divisoria. De
um lado estavam as suas
pequenas aventuras e labutas
cotidianas e seu amor malogrado
a Amélia de Oliveira, os
entrechoques Iiterarios e
politicos, tudo o que sucede e se
esvai. De outro, imperava uma
arte poética inspirada na
serenidade, na clareza e
perfeigiio mais alta.
Quero que a estrofe
cristalina
Dobrada ao jeito
Do ourives, saia do
oficina
Sem um defeito.

Sua oficina poética tinha algo
de uma igreja, o que lhe
assegurava dignidade e
preocupagoes de sacerdote:
Assim procedo. Minha
pena

Segue esra norma.
Por re servir, Deusa
serena,
Serena forma!

1.“?

Foi a Serena Forma que o
levou a transplantar os seus
sentimentos e emogoes para
essas regioes ideais. Em nome
dela, utilizava a sua experiéncia
vital na confecgﬁo de uma
realidade estética e livresca que,
embora o alienando
paradoxalmente, o integrava no
seu tempo. Pois ser homem do
seu tempo, naquele fim de
Segundo Reinado e no primeiro
ciclo republicano, era
exatamente ser parnasiano.

‘RA

Fulge de luz banhado,
espléndido e suntuoso
O Paleicio imperial de
pérﬁro luzente

E Mdrmore de Lacénia. O
teto caprichoso
Mostra, em pram incrustado, o
ndcar do Oriente.

“L
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Rua do Passeio — RJ (1906)

ii

Se as pedras preciosas citadas
neste primeiro terceto de A
Sesta de Nero dispensaram um
conhecimento pessoal, uma vez
que essa fulgente mineralogia
se engasta nos poemas de
Heredia, Gautier, Hugo e tantos
outros poetas onde Bilac se
abastecia, o mesmo niio se dira
da luz espléndida e suntuosa. E,
decerto, a luz do Rio, a

_
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claridade
tropical
que o poeta
captou para que banhasse o sen
romano palacio de papel.
Formas quebram,

I

dangando, escravas em
coréia. ..
E Nero dorme e
sonha, a fronte reclinando
Nos alvos seios nus da
lzibrica Popéia.

O mesmo se poderia dizer da
chave-de-ouro dc tanta
redondeza e alvura: de sua
realidade de amoroso e boémio,
tzio sensfvel a forma da carne
como a forma dos versos, Bilac
extraiu os alvos seios nus,
colocando-os no busto da
famosa cortesﬁ.
Para os episodios de nosso
passado colonizador ou
indiatico, ou para os postais
greco-latinos, transplantava
Bilac a sua paisagem
descotidianizada, isto é, aparada
do que nela pudesse haver de
circunstancial. No soneto
Primavera, em que procede ao
cotejo entre uma das estagoes da
terra e uma das idades da vida,
esse processo de aproveitamento
formal e musical de uma
conjuntura existencial melhor se
evidencia:
A alma da term gorjeava
e ria. ..
Nascia a primavera. ..
E eu te levava,
Primavera de came, pelo brago.
N o poema In Extremis, hino

de soberba recusa a morte e
adeszio a vida e as suas delfcias,
Bilac se integra plenamente na
beleza e claridade de sua terra.
E em Hino ci Tarde, o poeta,
purificado pela experiéncia da
vida, transfunde na mesma grave
emogﬁo de descoberta e
pressentimento da morte, a tarde
nativa e o scu declfnio pessoal:
Amo-te, 0' tarde triste, 0
tarde augusta, que, entre
Os primeiros clarées das
estrelas, no ventre,
Sob as véus de mzlrtérios

e de sombra orvalhada,
Trazes a palpitar, como
umfruto de outono,
A noite, alma nutriz do
volzipia e do sono,

Perpetuagao do vida e
iniciagcio do nada. . .
Lédo lvo 6 membro da Academia Brasileira de
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cultura e muitas viagens, por
motivos politicos, é obrigado a

L

Contribuigao 21 Histéria
; das Revistas no Brasil

imprimir seu jornal na

Inglaterra. Era um jornal
doutrinario semelhante ao que

hoje se entende por revista,
contendo estudos das grandes
questoes de interesse do Brasil,
Inglaterra e Portugal e muito
critico quanto a administragao
portuguesa no Brasil, sempre

Francisco Carlos Andrade

historia das revistas no
Brasil esta intimamente
ligada a difusao de idéias
e de informagoes.
No Brasil Colonia
(l500ll822), a imprensa esteve
sob controle total do govemo. A
coroa era proprietaria de todas
as tipograﬁas e essas se
limitavam a imprimir os papéis
oficiais.
Houve tentativas de se romper
esse bloqueio, como uma
pequena tipografia aberta no
. Recife e logo rnandada fechar
por Carta Régia, no mesmo ano
de sua abertura (1706).
A Quarenta anos mais tarde uma
4 oficina tipografica instalada no
Rio de Janeiro também foi
fechada e, em 1747, o rei de
Portugal mandou ordem a
1 Colonia de que “nao se
imprimam livros, obras ou
papéis avulsos (_..). Os
responsaveis devem ser
remetidos presos para o reino
(...), de conformidade com as
leis e a ordem a respeito”.
As conquistas napoleonicas
assustaram a nobreza européia e
no ano dc 1808 a Famflia Real
portuguesa transmigrou para o
r Brasil. No dia 13 dc maio deste
ano foi fundada a Impressao
Régia, mais tarde chamada de
Imprensa Régia, uma tipografia
completa trazida pela Familia
| Real e que foi dirigida por
homens como José da Silva
4 Lisboa, mais tarde visconde
de
_,
Cairu, e Mariano Jose Pereira da
~ Fonseca, depois marques de
' Marica.
Publicou ela consideravel
mimero de livros, folhetos e
periodicos, figurando entre os
ﬁltimos, o primeiro jomal
brasileiro impresso no Pals, a

L________ _

de brochura com média entre
100 a 140 paginas. Sua
circulagao dava-se através de
escritorios comerciais e também
por viajantes que o introduziam
em Portugal e no Brasil. Esta
publicagao muito incomodou a
corte portuguesa, que usava de
varias maneiras para tentar
neutralizar sua influéncia.
O mesmo decreto que criava a
Impressao Régia determinava a
censura prévia de tudo o que se
pretendesse publicar na Colonia,

“Gazeta do Rio de Janeiro”
(1808-1822), que so publicava

os atos oficiais do governo,
relatorios adrninistrativos e
comerciais.
A “Revista do Instituto
Historico c Geografico

Brasileiro", que existe até hoje
considera que seu primeiro
mimero saiu nesse ano, embora
o fonnato fosse de relatorio.
A 12 de junho do mesmo ano,
por iniciativa de Hipolito José
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Flewsta
llustrada (1334)

da Costa Pereira Furtado de
Mendonga, magom e liberal
exilado em Londres, é langado o
primeiro mimero do “Corrcio
Braziliense”. Homem de grande
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desde logo punidos por
irreveréncia ou injﬁria ao
governo figura Cipriano José
Barata de Almeida, o Baratinha,

redator do jornal “Sentinela da
Liberdade".
Em janeiro de 1824 comega a

funcionar a primeira oficina
tipografica inteiramente
construfda no Brasil, que passa
a imprimir o primeiro periodico

mineiro: “A Abelha do
Itacolomy".
A imprensa muito contribuiu
para a formagao de opiniao e
divulgagao de idéias liberais, o
que ajudou na campanha pela
indepcndéncia do Pafs. Nessa
campanha se sobressai o
“Revérbero Constitucional
Fluminense", aparecido em
setembro dc 1821 e redigido por
Joaquim Gongalves Ledo e o
padre, depois conego, Januario
da Cunha Barbosa.
O cerceamento a liberdade de
imprensa se faz sentir depois de
1822.
Nesta época, o maior
perseguido foi Frei Caneca, por

consolidagao das revistas: a

E.

t‘.

...":'_'§"-_

'-

1

¢

"‘

-

O

. ,

1*

‘-Pi-is

_;_;",__,__*_. .- “"9!

-

---u-

_,

.

‘-';.l_'-’g;;."F?._

1,

-... K

,,
.

Em 1821 a censura é abolida, ja
se procurando caracterizar os
chamados “crimes de imprensa”
e suas respectivas punigoes.

sua pregagao, no “Tifis
Pernambucano”, dos ideais da
chamada Confederagao do
Equador.
Duas novidades propiciam a
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como a de Evaristo da Veiga.

seu nativismo combativo e por
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Rio de Janeiro a revista “O
Patriota”. Entre os anos de 1813
e 1821, proliferam as
publicagoes c a abertura de
livrarias no Rio de Janeiro,

§

defendendo a emancipagao
polftica do Pals. Tratava-se

_

Brasil". Em 1813 é fundada no

criagao das duas primeiras
universidades no Brasil, em
janeiro de 1825 (Sao Paulo e
Olinda), e o uso de litografias
para a reprodugao de imagens.
Os europeus, sobretudo os
franceses, sﬁo os introdutores da
litografia na imprensa brasileira
como Louis Aleixo Boulanger,
Hercules Florence e Joao
Steiman.
Sao trés os tipos de
publicagoes que proliferam
nessa época: jornais politicos,
3

\

impondo-se para jomalistas
clandestinos a pena de prisao e
multa de duzentos mil-réis.
Em I811 é fundada na Bahia
a gazeta “Idade d’Ouro do
Al
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jornais com formato de revista e
os pasquins, estes de duragao
irregular. Em 1833 surge o
“Auxiliador da Indlistria
Nacional", que trata da
produgﬁo de agticar, café e
produtos derivados, contendo
tradugao de artigos estrangeiros.
Outubro de 1831 assiste ao
nascimento da primeira revista
com preocupagoes
exclusivamente economicas, o
“Seminario Politico Industrial e
Comercial do Rio de Janeiro”.
Somente durante o reinado de
Dom Pedro II é que as
publicagoes proliferam com mais
liberdade, diversificando seus
assuntos. Sao desta época “A
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quando ao homem de letras vem
jnntar-se o jornalista.
A passagem do século
presencia a transformagﬁo das
pequenas impressoras em
grandes empresas jornalfsticas,
alterando-se a produgao e a
circulagao das revistas.

=1

3

A grande transformagﬁo no
entanto se da gragas ao advento
da fotografia em lugar da
ilustragao. Foi a “Revista da
1
:1
‘F
Semana
, fundada em 1900 por
,
\___r
Alvaro de Teffé, como
suplemento do “Jornal do
‘lo
Brasil”, a primeira publicaga
brasileira a se utilizar de
métodos fotoquimicos nas
ilustragoes. A revista
Marmota" (1855), misto de
Kosmos de 1904 para a qual
revista e jornal literario, com
colaboravam
Bilac Pinto, Arthur
folhetins de Machado dc Assis,
de
Azevedo,
José
Verissimo,
Joaquim Manoel de Macedo e
entre outros, passa também a
Teixeira de Souza, entre outros,
1}-/11'_1r
Andrﬂde
usar esse processo.
e “Biblioteca Brasileira"
Em 1902 aparece “O Malho",
(1856), revista mensal sob a
-»;§Z,,¢
criada
por Luis Bartolomeu.
orientagao de Quintino
Politicamente, foi de
Bocaiiiva.
A“
dB05
importancia comparavel a que
Por volta de 1860, surgiram
alcangou a “Revista Ilustrada".
as primeiras revistas femininas
F“mesa’-‘"
Em seus dois primeiros anos,
“Bom Tom” “Jornal da
dedicou-se aos desenhos de
Ab
Familia" e “Correio das
.1 O §~\.w.\'/-11
‘ ‘-*"
humor,
transformando-se
depois
Co
‘O Cruzeiro
Damas“, bem como revistas
numa publicagao marcadamente
satiricas com caricaturas, como
politica, de grande
“O Mosquito” e “O Arlequim".
combatividade. Para sobreviver,
O desenvolvimento das
A revista “Fon-Fon", surgida
aspiragoes da Semana de Arte
“O Malho” valeu-se de um
revistas acarreta uma melhor
em
1907,
sob
a
direcao
de
Mario
Moderna de 1922, como
expediente astuto: fazia publicar
qualidade nas ilustragoes. Neste
Pederneiras, Lima Campos e
“Klaxon”, em Sao Paulo,
fotos
de
pessoas
on
de
grupos,
campo vamos encontrar o
Gonzaga
Duque,
consegniu
Estética , no Rio de Janeiro,
sublinhando-as com palavras
italiano Angelo Agostini, grande
igualar-se em termos de
e,
a também paulistana.
amaveis, a fim de fazer amigos
ilustrador e caricaturista que,
prestigio e ntimero de leitores a
“Revista
de Antropofagia".
pelo Pais todo e angariar algum
com suas litografias, e o
“Careta”.
Os
anos
20 sﬁo caracterizados
dinheiro.
precursor da fotografia em
“Fon1Fon" tem a gloria de ter
pela consolidagao das empresas
periodicos. Suas ilustragoes na
Em junho de 1908, surge
apresentado em suas paginas a
jornalisticas brasileiras, quando
“Revista Ilustrada“ sao
“Careta”, muito caracteristica
primeira mulher a fazer
Assis Chateaubriand comega
consideradas documentarios de
da época, fnndada por Jorge
caricaturas e charges no Brasil,
com o jornal “Diario de Sao
época, equivalentes ao trabalho
Schimidt e contando com a
Nair de Teffé, que se assinava
Paulo” as bases do que viria ser
de Rugendas e de Debret.
colaboragﬁo de J. Carlos, Bastos Rian.
a empresa Diarios Associados,
Em 1876, a revista
Tigré, Olegario Mariano e Olavo
Em 1905, aparece a primeira
responsavel pelo langamento,
“llustragao do Brasil” introduz
Bilac, entre outros. Alcancou um
revista para o pﬁblico infantil,
precedido de grande
a gravura em ago e cobre.
tipo de prestigio ﬁnico: ao mesmo
“Tico-Tico”, revista alegre e
publicidade, da primeira revista
Snrgem innmeras revistas
tempo em que era consumida e
didatica que fez muito sucesso.
de circulagao nacional, “O
literarias, muitas fruto das
debatida pela burguesia e pela
Diversos setores da sociedade
Cruzeiro", em 1928. Ela atinge
reunioes de literatos na
classe intelectnal, tornou-se a
de entﬁo sao representados em
sucesso nacional na década de
Confeitaria Colombo,
revista preferida do povo. Tinha
publicagoes especializadas,
50, chegando, em 1956, a uma
recém-inaugurada na rua
uma apresentagao de gosto
como a “Revista dos Tribnnais”
tiragem semanal de 570.000
Gongalves Dias, no Rio de
apurado e era toda ela impressa
(1912), “A Vida Moderna"
exemplares. Era impressa em
Janeiro: “A Cigarra", dirigida
em papel couché, até que esse
(1907) e “O Pirra1ho"(191l),
sistema de rotogravura,
por Olavo Bilac, e a “Revista
papel, em decorréncia da
que contava com a colaboragao
tipografia variada e grandes
Moderna", editada em Paris
Primeira Guerra Mundial,
de Dolor de Brito e Oswald de
fotos e desenhos.
para o pﬁblico brasileiro e
praticamente desapareceu do
Andrade, e revistas de
O final da década de 20 marca
dirigida por Ega de Queiroz. E
mercado.
vanguarda que representam as
tarnbém o aparecimento da
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revista “A Cigarra”, dedicada
a0 pl1bliC0 faminino 6 Iambém
Paftﬁﬂﬁeﬂla a0 iIIlPéI'i0 <16 ASSiS
Chataaubfiaﬂi
D6 II16ad08 da década da 30
alé 0 final (108 aI10S 40. hollva
um esvaziamento em relagao a
publicaqﬁo (la 1'€\'iSlaS, d¢Vid0
a0 PBfi0d0 Vargas ¢ 08
Pf0b1BmaS <10 Pfé-gllaffa. ¢llj0S
reflexos chegavam ao Brasil.
Sao desse periodo as revistas
(111359 que °fi°iai$ 9° B51399
N°‘*"°1 “CaTi°¢a” 9 “vamos
L¢T”D95ta°a'$° "9 P°Tf°d°» P91“
3113 9953913 Pomica 9 litefafiai» a
revista “Diretrizes”, dirigida
P01‘ Samuel Wailla-R
Em 30 de 1111119 9° 1947.
surge a revista “Grande Hotel”,
1Tla1'¢al1d° 0 1111910 das
f0l0I10‘-'¢Ia$, ¢0!1$0Iidada$ Ila Sua
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fOI'I‘l'13 P613 l'CViS[3 “C&pI'1C1'l0”,

‘Z1116. Iallﬂiada P313 Editofa Abril»
I em julho de 1952, chega a ser a
revista
do maior
circulagao
da
_ Améfica LaliI1aEm 1953, Surge a revista

A

..ManChete.., inspirada no

Inspirada nos
“news-magazines” dos Estados
Unidos, “Veja” é langada em
setembro de 1968, e hoje, com
uma tiragem de 800 mil
exemplares, é a quinta revista
semanal dc informagao mais lida
no mnndo, atras apenas das
americanas “Time”,
“Newsweek”, “U.S. News &
world Rgpol-1” ¢ da alemii “Dei$pi¢g¢]”_
Os anos 70 e 80 sao marcados
pelo Iangamento de revistas que ___
abordam assnntos especificos,
C
bem ao gosto dc um piiblico
avido por esse tipo de
iriformagao.
Marcam esse periodo revistas
dedicadas a esportes, a
veiculagao de informagoes
cientificas, moda, agricultura,
decoragao, lazer infantil, video,
30m
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mostra que sabe fazer revistas,

d da_
Havlﬁlﬂ “

Rea‘1'

alcangando, inclusive, o destaque

1
1
de ter a quinta
revista
mais
lida

3
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do mundo» escma em P9m18"95:
por _]0I‘l'lﬂ1lS1ElS brasileiros e
impressa em nosso Pais.
1,

habito de leitura de revistas
untad

a n_1c

cr

:3 a 0 do C
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m O gra
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do
[)epa1-mmcmodoDQ¢un1en[ag;'iudaEditu
Abril.
i

l16g6Ci0-

socio-economica
do leitor. O
,
_
_ _

Baseado nos personagens dc
Walt Disney a Editora Abril
langa, em 1950, a revista em
quadrinhos para criangas, “O
Pato Donald".
'

Indlce, Verlflcadof d¢

Pesquisa: Susana Camargo e Maria Angela
Vilcla da Costa.
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“Casa Claudia”, “Som Trés“,
“Nova” etc.
O sucesso de “Veja” como
revista semanal de informagao e
atualidades faz surgir uma sadia
concorréncia no mercado, com
“Isto E”, “Afinal” e “Senhor”,
revista mensal, fundada em 1959,
com artigos e cronicas, e que,
nos anos 80 torna-se semanal

I

nosso sEcuLo. Col. Supervisao Geral
Elizabeth de Fiori di Copani. 10 vol. S.
Paulo, Ed. Abril SIA Cultural. 1986.

NOVO DICIONARIO on I-IISTORIA no
BRASIL. llust. S. Paulo, Ed.
Melhoramentos, 1970.
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Brasil. Diretoria de Comunicaqﬁo do
Grupo Machline. S50 Paulo, 1986.

Biblioteca Nacional. Segﬁo de Periodicos.
lBf0ﬂ'I1af;5¢a- (C0018?-0 ¥=l¢f61'Ii@0}Cronologia da Editora Abril. Memoria
Abril.

FUNDACAO GETULIO VARGAS. Centro de

Quem lé revista? in: Imprensa: Jomalisrno e
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1930 -— 1983. Rio de Janeiro, Ed. Forense
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Francisco Carlos Andradeé Editor de Pesqiiisa
ra

de instrugao e a classe

A partir dessa data, a Editora
Abril viria preencher um grande
vazio cultural no campo
jornalistico, com o langamento
de publicagoes como “Claudia”,
a primeira revista feminina de
alto nivel, publicada no Pais,
“Quatro Rodas”, que marca o
desenvolvimento de nossa
indiistria automobilistica,
“Realidade”, um marco no
jornalismo brasileiro por seu
padrao de texto, reportagem,
qualidade grafica, e por sua
ousadia nas grandes reportagens
que acarretaram muitos
problemas com a censura. E as
publicagoes em fasciculos, que
tornaram a cultura acessivel ao
grande piiblico

~

exemplares.
De 1808, quando foi instalada
1 a Impressao
Regia,
a 1988, 180
anos se passaram e o Brasil

I,

om Jib‘
‘ﬁ:_;#__H

mais especificoz os homens de

I

Nova (332), Monica (315),
Cebolinha (263), Chico Bento
(246), Globo Rural (240) e
Capricho (238). Sao quatro
femininas, trés infantis, uma
especializada, uma masculina e

exemplares; infantis, com
3-62$ I34 6X<>mplal'aS; B as
semanais de informagao e
atualidades, com 1.456.452

Hwgasi

’ d'"_-lglda a um pubhco

distribuidas:
Veja (800), Manequim (363),
Playboy (360), Claudia (346),

femininas,'com 3."/53.9so

“Amiga”, “Saque", “Exams”

"'

Circulagao do 29 trimestre de
1987 apontou (em mil
exemplares) que as dez maiores
revistas brasileiras estao assim

uma semanal de informagao.
Levando-se em conta apenas
os dados de tiragem, os trés
segmentos mais importantes do
mercado editorial de revistas,
atualmente, sao os seguinteszi

titulos e mais titulos deem um
novo wlorido as Igﬂnajlsde
.
.
Jomals;
"placar", “Set”,
“Bizz”, “Cebolinha”,

“O Cruzeiro”, revista que ela
desbancaria Ha década dc 60_
I
Em 1952, apafgcg 3 revista
v_1SaO

9°‘-iii:

¢[C_, fazgndg cgm qug

an 6 concorreme dc
I 4 P,mS_Match

“""""

voltando-se para o mundo dos
negocios.
Em Janeiro de 1988, segundo
levantarnento feito pela agéncia
DPZ, baseado no “Anuario
Brasileiro de Midia", a tiragem
média mensal das 1.100
publicagoes do Pais é de 25
milhoes de exemplares,
constatando-sc também que o
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A Terceira Idade
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Arnaldo Niskier
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uando so cxamina a
expressﬁo Quociente
lntelectual (QI), surge a
relagao da idade mental
com a idade cronologica. Elas
em gcral nao coincidem. O fato
dc 0 individuo ser avangado em
anos, ter mais expcriéncia, nao
significa necossariamcnte que
ele “saiba mais", pois o
conhecimento cvolui muito
rapidamente e quem nao so
atualiza acaba consciente da sua
ignorancia.
Para os jovens, as
oportunidades siio iniimeras. As
Universidadcs af estao, com
todas as suas dificuldades, mas
cxistem. O que ainda nao
cuidaram foi dos nossos
“\/olhos". se considerarmos
assim os que passaram dos 60 ou

idosos”, na Universidade dc
Frankfurt as pessoas so situam,
ao mesmo tempo, como
estudantes e “objeto“ dos
estudos. O objetivo é
desenvolver uma vivéncia
gerontologica que possa servir
como base para atividades
praticas, que se ligam 51 idéia de
que na tcrceira etapa do vida as
pessoas estao libcradas dos
compromissos do mundo do
trabalho.

'-.

Govcrno. outros desejando
ardontementc acumular
conhccimenlos — quem sabc —
para cxcrcer ainda uma
profissao ou mesmo se situar em
pé de igualdade com seus filhos
e netos. na manutengao dc um

r

possibilidade dc recuperar, com
toda a calma, o que perdi no
correr dos anos da minha vida.
E por isso que quero estudar —
agora, hoje".
A Universidade dc Frankfurt
abriu suas portas em 1982 para
600 idosos (dc 43 a 86 anos),
com estudos especiais dc
Social-Gerontologia e outras dez
disciplinas. Diferentes das
I tradicionais “acadcmias para
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diéilogo, dc outra forma
impossfvel.
Conhego a experiéncia da
Franga, ao criar a Universidade
da Tcrceira Idade. Seu éxito é a
comprovagao do acerto da
iniciativa. Na Alemanha, existe
a Universidade Johann Wolfgang
von Goethe, de Frankfurt, que
para Mildrid Tokoff, avo dc
quatro nctos, “representa a

I

J
-

70 anos, com plena lucidez. Na
Europa, pessoas dessa idade
cstao firmes na ativa, muitos
como mcmbros proemincntcs do
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cada vez mais o parafso dos
mais novos. O Brasil mesmo tem
mais da rnetade da sua
populagao abaixo dos 20 anos, o
que o caracteriza como pafs
jovem. O que fazer com os
idosos? Trata-l-:1-s como ferro
velho seria a ultima alternativa.
Assim, com os cursos da

terccira idade, a vida adquire
De acordo com as projegoes
que sao feitas sobre a populagao

do ano 2000, chegarcmos a virada
do século com coroa de 580
milhoes dc pessoas acirna do 60
anos dc idade. Elas sairao da

vida profissional e sentirao o
“choque da aposentadoria",

com o scu inevitavel séquito dc
seqiielas psicologicas. A
lendéncia é agravar esse abismo
entre os velhos e os jovens, pois
o nzundo caminha para so tornar

um novo sentido e a adaptagao
se faz de modo adequado,
garantindo o bem-estar dos que

naturalmente envelhecem.
Confcréncias e scrninarios
abordam o sentido na velhice,
socializagao e deficiéncias na
velhicc, modificagoes de
conscicntizagao do corpo,
preparagao para a senectude ou
problcmas sexuais nessa fase da
vida. Também problemas como
ajuda aos idosos, a fase

pos-profissional, a siluagiio da
moradia, psicologia individual
das pessoas etc. Tudo se faz
com uma otica essencialmente
cientffica.
A sabedoria e a experiéncia
da velhice nao podem ser
desprczadas pelas na<;6cs. Somar
essas clementos em cursos
cspeciais é mcdida inteligentc,
hoje em voga nos pafses
industrializados. A iniciativa ja
chegou ao Brasil, movimentando
o setor terciario, através do
SESC/SENAC de Sao Paulo. O

que se espera é que ela
prospere, aproveitando encrgias
dc primeira qualidade.

Arnaldo Niskicr <5 mcnlhru da .»‘scudcrnia
Brasilcira dc Lctrus.
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A terra. O homem. A hzstona.
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A TERRA
Integrante da Reptiblica Federativa do
Brasil o Rio Grande do Sul é o estado

mais .meridional
da nagﬁo.
.
_. .

Lmdetro com as republicas da

brasiliana), este em vias de extingao
devido a sua exploragao predatoria.
A Depressao Central, grande calha

natural situada no vale do Jacui, e

l}
|

'l

‘

juntamente com Santa Catarina, o menor
.nurnero de analfabetos.
O estado dispoe de um bom sistema de
comunica ﬁgs aéreo todo farm e
.
.
’
'
hldrovlinm
COMB, all-lﬂlﬂlﬁlllﬁ, 1987, Com I42
municfpios, encontrando-se em vias de
ﬂllmeﬂlﬂf 6886 ﬂﬁmﬁro om virtudo de
P1'°¢°$$°5 °m*1"¢iPal61'i°$ 61'" m°Vi"1@"1<JEm sua area, de 282.480 metros
quadrados, movirnenta-se uma populagao
da Drdem d'3 Oi") "1i1h5¢$ dc P°$$°*1$-

Caractcriiza-Sc por seus nos
.
navegéveis — Jacuf, Taquarf, Caf, Stnos
e Gravataf —- que, constitufdos em um
so caudal formarn o bellssimo lago
Guafba, que semicircunda a modema e
pl-Qgregsista Pm-to Alegl-3, mpim] do
estado e cidade foeo do sul do Pais.
Nessa regiao encontram-se
importantes jazidas de carvao mineral, de
profundidade e a céu aberto, pertencentes
a bacia earbonifera da Série Tubarao e do
Grupo ltararé.
A leste, o estendal de suas praias chas
com cerca de I500 quilometros de areias
continuas, movidas constantemente ao
sabor dos ventos, formando dunas e
eomoros, com caracterfsticas de deserto.
Para essas praias aﬂui, nos escaldantes
_
meses de verao, grande parte da
populagao gaiicha, atraindo turistas
oriundos do cone sul da America
Meridional, em busca de refrigério e
lazer.
A costa maritirna, considerada pelos
técnicos como uma das mais piscosas do
mundo devido a pequena profundidade de
sua plataforrna, verdadeira planicie
submatina e a temperatura das suas aguas,
bem dosada pelas correntes brasileira e

"""" ""“‘
Rio Grande do Sul

das Malvinas, que carreiam micro e macro
faunas com o precioso “planoton” é,
eazretanto, muito perigosa a navegagﬁo,
tendo sido batizada, desde os primeiros
tempos, como “cernitério de navios”,
devido aos inﬁmeros naufragios que nela
tem ocorrido.
Ao meridiﬁo do lacui’, inﬂetindo em
leque para o sul e para o oeste, situam-se
as famosas coxilhas gatiohas, paleo de
tantas lutas, eantadas e deoantadas em
prosa e verso. Prestarn-se
admiravelmente a eriagao de bovinos,
equinos e ovinos em pfﬂpfiﬁdadg
_
ohamadas de estanoias ou fazendas,
povoadas de espécirnes crioulos e tambérn
oriundos dos mais ﬁnos “pedigrees”,
fgpfgggntandg um dos gstgigs da
economia sul-rio-grandense.
Enoontra-se o estado sulino situado
sob o Tropioo de Capricérnio e na zona
temp¢rada_ com 3 latitude média dﬁ 30
graus sul ¢ 53 gram; lgngiludg gggrg,
pgggujndg um dos mais Saiubél-rimos
cljmas do B1-351 A tgmpgfatufa media

O HOMEM

Devido a sua origeni e ocupagao
inieial, o homem do pampa brasileiro
ficou ¢°"h'i-mid" COT" 3 ¥ﬂ1l0"0m55i1'1 dB
garicho, definirido o individuo dedicado
.
cxcluslvamﬁnle 39 "am Wm 9 gad*3'- Em
"D3505 dia-5 3 Pillavfa ref“B"-13¢ 3 toda 6
qualqllﬂf P655031 F135-Cid?! "0 R10 Grande
do Su].
Singular tipo, fruto da niiscigenagiio
entre os autoctones pertencentes aos
grupos guarani, araxa, tape, guenos,
Carijo, minuano e charrua, e os alienigenas
1'ePT°5e"'i3d°$ P6103 b1"1d¢iY=1m¢$» @0111
I-11113 f0I‘l¢ ¢0"Il'ib\1i§50 POFIIIEUCSH,
P1'i11¢iPa1m°m¢ dc 11§°Fi311°5a Vicelou ""13
personalidadc marcarite, altiva e
aguerrida, com todos os defeitos e
virtudes das gentes que lhe serviram de
C3-Id" dﬁ Clllluf11Com o perpassar dos tempos, recebeu

l
._
/"

; tumando-Se como ponto dc paﬂjda Q

outra grande COIItI'ibUi(,‘§lO €Ul'0péiIl, CD111

' extremo nordeste, dirige-se para o sul e

3 Chegada PTl"CiPa|m¢mB dc ﬂ1@I'I15-65,

para 0 neste, Da cola dc cerca dc mil B

italianos 6 p0l0I1t:SC’.S Gm maior escala,

quatrooentos metros de altitude em Bom

3di'3a"d‘3‘3l’-'- 3 @5335 lmi8T*1m¢5a fT11"¢¢F-'-E5,

Jesus, vai decrescendo are atingir cineo

ingleses, norwamericanos. judeus, em

metros am Qum-ai, em 1-egiﬁg f1-Qmgil-iga
com o Uruguai e dois metros em Siio J osé
do None, 5 bail-3 do 0¢¢anQ_

menores proporgoes e, ultimamente, a
raga amarela, através de chineses e
japoneses, contribui com seu sangue para

O planaltn gaﬁchq é uma dag regiﬁgg

mais bonitas do estado. Semeado de
capées, verdadeiras ilhas arboreas,
matizando com seus miiltiplos verdes o
verde-amarelo dos campos, corn
‘ bucolicos vales regados por inﬁmeros
caudais lfquidos, tem um clima frio e seco,
com terras férteis favoraveis para o
plantio do trigo e do feijao soja em grande
escala. Apresenta, ainda, duas espécies de
arvores nativas, apropriadas it
industrializagao: a erva-mate (ilex
paraguariensis) e o pinheiro (arauearia
mi ,

|

—]

°S“’““" ‘ambém’ ° g“““da° "6 possum

.
._
.
.
importante regiao agroindustrial.

I

Argentina e do Unig.u.ai’ rcspéciivmmnte
l ao poente e ao meridtao, seu lirnite
setentrional é o estado de Santa Catarina.
O Atlﬁntico, com um ﬁnico porto
marftimo na cidade de Rio Grande, baliza
o nascente.
;
De topograﬁa bem distinta, apresenta
uma sintese dos acidentes geograficos:
planicies imensas, montanhas, planaltos,
colinas, “canyons”, rios, lagoas e praias,
7 tudo harmonicamente disposto no interior
1 de um losango irregular como se
configura o tragado externo, conhecido
1 por escudo sul-rio-grandense.
I
O Macigo Atlfuitico tem seu limite sul
no estado, constituindo-se no primeiro
degrau para atingir-se o planalto central
brasileiro. Dal, para o sul e para o oeste
. . .
.
.
irucia um complexo de cohnas, as quats os
gaﬁchos denominam de coxilhas, com
intermjténcias formadas pela Depressﬁo
Central e de algumas serras, bem como da
Coxilha Grande, espécie de espinha dorsal
do territorio gaﬁcho, separando as aguas
tributarias do Rio Uruguai e do oceano
1 Atlantico.
As escarpas da serra, abrutas e
alcantiladas, em sua face leste, formam,
na bordadura irregular das suas encostas,
algum, "canyons", conhgcidgs
fegiQn3lmgn[¢ por mjmbés, como 03 do
Itajmbgsinhg 6 da Fgftaleza
t constituindo-se em atragao turfstica.
l
O dgcljvg da fggjﬁg momanhgsa,

-

hibernal é bastante frigida — 8 graus
centfgrados - e no verao
varia
de 18 a 20
I v
‘
graus. A geada é paisagem eomum
durante o inverno. No verﬁo o
termometro, por vezes, atinge a 40 graus.
Famoso o vento minuano, seco e frio,
que sopra nos meses hibernais do oeste
para leste, bem como o “carpinteiro da
praia”, nome dado ao vento vindo da
banda do Atlantieo e causador de
inﬁrneros naufragios. Ha, ainda, o
estonteante vento norte e, da regiao
sudoeste, nao raro, o parnpeiro faz sentir
a sua fﬁria.
O Rio Grande do Sul 6 a unidade
federativa brasileira oujo nivel médio de
vida é o mais alto — ceroa de 63 anos - e
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a formagao (10 ainda indtiﬁflidtl tipo do
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homem sul-rio-grandcnse.
lmportante é destaoar-se que os
deseendentes dos portugueses e dos
amerindios dedicaram-se mais it pecuaria.
la os descendentes de outras
nacionalidadcs fazem da agricultura, do
comércio e da industrializagao, o ponto
alto das suas atividades.
O homem gaucho salienta-se por sua
dedicagao a politica e it artc militar. Seis
presidentes da reptiblica sao naseidos no
extremo sul do Pais c 6 imcnsa a galeria
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Vlsla aérea do Porto Alegre

Pﬂrqua Farrouplma

de militares notaveis no seio das forgas
armadas que tiveram como berco o solo
sul-rio-grandense.

' ' bandeirante,
"
em territéno
como contra a
Coluna Prestcs, com acocs hélicas, nﬁo so '
nos canipos gatichos, como em varios
outros estados da federacﬁo.
Em I930, tomou parte na Revolucﬁo
que deu fim it primeira repﬁblica. (jetlfilio
Vargas, entiio presidente do Estado, <5
guindado pela forca das armas ii
,
presidéncia da nacao.
Em I932, colabora com o governo
federal na debclagao da chamada
Revolugao Constitucionalista, irrompida
em Sao Paulo, com agoes de carater
bélico no sul do Pais.
Os grandes movimentos clvicos de
I937 e I964 tiveram decisiva colaboracao
sul-rio-grandense.
Homens ilustres tém seu berco natal
I
nas plagas sul-rio-grandenses.
salientando-se nas artes, ciéncias,
literatura, diplomacia, polftica e classes
armadas, constituindo uma galeria
humana de primeira grandeza.
Nas artes, cintila o nome de Manoel de
Araujo Porto Alegre; na diploma-cia o do
Candida Batista de Oliveira; na literatura
Alcides Maia e Joao Simoes Lopes Neto,
nas ciéneias o padre Landel de Moura, na
polftica Pinheiro Machado, Julio do
Castilhos, Getﬁlio Vargas e Osvaldo
,
Aranha e nas forgas armadas, entre
inﬁmeros nomes de primeira plana,
salientam-se os de Tamandaré, patrono de
nossa Marinha de Guerra e de Osorio,
patrono da arma de cavalaria do nosso
exército nacional.
A v60 dc passaro esta a saga da terra,
do homem e da historia do estado mais ao *
meridiﬁo da federacao brasileira.

1865/ I870 - Estigarrfbia invade o Rio
Grande do Sul, toma e saqueia Sﬁo Borja,
Itaqui e Uruguaiana. rendendo-se nesta
riltima localidade.
No ambito interno, o Rio Grande do
Sul teve influéncia decisiva nao so, na
implanta<;r'io do sistema ropublicano no
Brasil, como na sua manutengao nos
primeiros tempos, principalmente com sua
atuagao bélica, nas chamadas Revolta da
Armada e Revolugao Federalista, nos idos
de I893 a 1895.
Ainda no tempo do lmpério, por
ocasiao da Revolugao Farroupilha, a
entao provfncia separou-se da coroa
brasileira, instituindo-se em
paz foi firmada em 1‘-’ de marco de 1845,
retornando a provfncia rebelde a
cornunhao da farnﬂja brasileira.
Em I923, o estado foi agitado durante
dez meses pela chamada Revolucao de 23
ou Assisista, entre republicanos e
libertadores, vencida pelos primeiros.
De 1924 a 1927, esteve em operagoes
nao so contra revolucionarios paulistas,

"*0

aw

A HISTORIA
Na proto-historia do Rio Grande do
Sul, quando o territorio era ainda a
“tcrra-de-ninguém”, varias tribos de
amerfndios vagavam em seu territorio.
Nos idos do século XVIII, padres
jesuftas do ramo espanhol, com sede em
Assungao, no Pmaguai, estabeleceram-se
na margem esquerda do rio Uruguai, hoje
terra sul-rio-grandense, fundando at uma
série de povoagoes que passaram a
historia com o nome “Sete Povos das
Missoes". Com os padres vieram nativos
da familia guarani, tronco tupi. Floresceu
at" uma civilizaoﬁo teocratica, ﬁndada
abruptamente com a expulsao dos jesultas
e a migragﬁo da populacﬁo amerfndia para
a outra banda do Rio Uruguai.
A histdria propriamente dita inicia
com a irnpreciséio de cl:-iusulas do famoso
Tratado de Tordesilhas, segundo as quais
o hoje territorio sul-rio-grandense
situar-se-ia na handa espanhola,
permanecendo durante mais dc dois
séculos, apos o descobrimento do Brasil,
som ser povoado.
Em I680, o ultimo reduto portugués
ao sul da colonia, sujeito a bandeira das
quinas, era a vila de Laguna. Nesse ano,
os portugueses resolvem fundar a Coliinia
do Sacramento, na margem esquerda do
Rio da Prata, bem defronte a Buenos
Aires, capital do vice—reinado do Prata.
Esse ato provocativo foi o fulcro de
inurneras lutas, por espaco de tempo
proximo a dois séculos, entre portugueses
e espanhois, licas nas quais os
sul-rio-grandenses sempre estiveram
envolvidos, nelas conquistando os foros
dc povo guerreiro por exceléncia.
O brigadeiro Jose da Silva Pais funda,
em 1737, o Presldio Jesus, Maria, Jose,
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Helio Moro Mariante é membro da Academia
Sul-Riograndense dc Letras

I!!!
onde hoje se encontra a cidade do Rio
Grande, comecando, ai, a vida oﬁcial
sul-rio-grandense.
O homem continentino, desde entao,
viu-se envolvido em sete guerras:
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1763/ I 777 — Luso-brasileiros contra
castelhanos. O territorio é invadido por
Pedro de Cebalos. Apos um domfnio de
13 anos, os invasores sao expulsos,
voltando a regiao ao dominio portugués;
— a GUERRA DA CISPLATINA 1825/ I833 - Brasileiros contra
castelhanos. O Brasil perde a Provincia da
Cisplatina;

.g_
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- a GUERRA DOS ftvotos -

1750/56 — Portugal e Espanha contra os
nativos missioneiros, como conseqiléncia
do Tratado de Madri;
- a GUERRA DO SACRAMENTO —
1680/1777 — Luso-brasileiros, contra
espanhois e rio-platenses. As operagées
ocorrem no Rio da Prata. Suas
conseqiiéncias reﬂetem-se no Rio Grande
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Maio - RIO DE JANEIRO I RJ
Movirnento da Negritude
Sancionada pela Princesa Isabel, a Lei
Aurea de I3 de maio de 1888 aboliu a
escravidao negra no Brasil. No meio dc
tantos eventos de relevancia, os 100 anos
de comemoragao da extingao da
escravatura coloca em evidéncia o
movimento negro brasileiro através da
sua arte, rnﬁsica, danga, poesia e beleza,
na Praga da Apoteose e em outros
locais da cidade.

13 a 22 — PARATY I RJ
Festa do Divino Espirito Santo
Festa religiosa introduzida no Brasil no
século XVI e que ainda hoje se manifesta
nas cidades brasileiras. Em Paraty, cidade
historica elevada a categoria de
“Monumento Nacional", a festa
representa uma mistura de re profunda e
uma poética ingenuidade cantada nos
versos simples da Folia do Divino. Ha
apresentagiio de dancas folcloricas,
bandas dc mtisica, exposicoes, procissoes
e quermesse.

O? a 08 — PARATY I R]
Grande Vaquejada e Rodeio de Macaiba
Manifestagiio popular de grande
repercussao em todo o Nordeste, o
espetaculo llidico da corrida realiza-se no
sabado pela manha e a entrega de prémios
e troféus acontece na noite de domingo,
acompanhada de um grande show
folclorico.

/

Fante: Calendcirio Embratur
-‘Is

26 a 02 dc abril - CARUARU I PE
Encontro Latino-Americano de Folclore
e Artesanato
Semana Intemacional do Artesao
Festival lnternacional do Folclore
Ciclade turfstica reconhecida pela riqueza
de scu artesanato, Caruaru promove este
evento corn o objetivo de preservar
manifestagoes cullurais. Constam da
programaqﬁo: exposigﬁo e vendas de
trabalhos, apresentagoes de grupos
folcloricos, espetaculos teatrais e
musicals, palestras e debates sobre o tema
artesanato e folclore. A cidade esta
situada a l35Km do Recife.
Fonte: Calenddrio Embratur

2s a 03 de abril - CAETE,
couoouuas, DIAMANTINA,
MARIAQA, ouao PRETO, SABARA,
SAO JOAO DEL REI, TIRADENTES I
MG
Na regiiio dos Circuitos do Ouro e do
Diamante se localizarn as cidades
historicas mineiras, irnpregnadas de arte e
historia do perfodo colonial. Cada uma
delas vive as celebracoes da Semana
Santa, testemunho da religiosidade do
nosso povo, guardarido a tradicao da
liturgia de todo um comportamento
humano ligado a rituals seculares.
Fante: Calendriria Embratur

26 a 02 de abril
BREJO DA MADRE DE DEUS I PE
Drama da Paixio de Cristo
Encenagao ﬁnica no género em todo o
mundo; $00 atores revivem a vida
de Jesus nas 60 cenas de uma
apresentagﬁo teatral move] dc
extraordinario realismo e beleza, onde
cada espectador se transforma em um
ﬁgurante.
Fante.‘ Calenddrio Empetur

F

ii aboljgfio da cscravatura.

Fonre: Calenddrio Embratur

' '

7

Fonts: Calemlcfrio Piemrur

Fante.‘ Calenddrio Piemtur

19 a 20 — CURITIBA I PR
L Campeonato Aberto de Ténis “Cidade
de Curitiba"
Prova de ténis, valida pelo Ranking
Mundial da ATP - Association of Tennis
Professionals. Realiza-se no Graciosa
Country Club.

7

13 — TERESINA I Pl
Abolicao da liscravatura
Festa do Preto Velho rcalizada nas
margens do Rio Parnafba, pela Federacao
Piauicnse de Umbanda, em comcmoracao

MAIO I 88

mtngo 1 as
I3 - CAMPO MAIOR I PI
Batalha do Jenipapo
Missa em agﬁo de gragas celebrada no
monumento erig-ido em memoria dos
herois que tombararn na batalha
considerada decisiva na luta pela
Independéncia. Desﬁle Cfvico.

T

Fame: Calenddrio Embratur

22 a 24 _ PIRENOPOLIS 1 oo
Cavalhadas

Momento culminante da tradicional Festa

Fame: Calendrfrio Embrarur

do Divino na cidade goiana. La se

09 a I3 -- GARANHUNS I PE
Festa da Mae Preta
Festividades comemorativas a aboligao da
escravatura. Homenagem a “Mae Preta"
mais velha e aos mais antigos negros.
Apresentagoes folcloricas, festas de rua
BIC.

conscrva, dc maneira auténtica e
suntuosa, a batalha simulada entre
“mouros“ e “cristiios”. Os cavaleiros
vestem roupas de veludo, com bordados c
pedrarias, montam animais ricamente
ajaezados e, com unciio e destreza,
simulam a luta que terrnina com a
“conversao" dos “mouros" derrotados.

Forrre: Calenddrio Empemr

Fame: Calenddrio Embratur

Samaria Santa - MG

ABRIL I 88

AM

01 — PLANALTINA I DF
Drama da Paixao de Cristo
Encenagao religiosa das treae estacoes da
Via-Sacra pela comunidade local na
Sexta-Feira Santa, através de uma
procissao até o alto do morro da
Capelinha, onde terrnina com a
crucificagao e ressureigao do Cristo.

s ~>1

Fante: Calenddrio Embratur

18 a 21- OURO PRETOI MG
Semana da lnconﬁdencia
O espirito heroico da Inconﬁdéncia é
lembrado em diversas solenidades em
homenagem ao martir da Independéncia,
Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes. Ouro Preto, durante os
festejos, é elevada simbolicamente a
capital do Estado e transforrna-se numa
grande festa, com apresentagoes de
orquestras, corais e bandas, além de
grandes atividades esportivas.

éﬂki

2.--I
-

"*ts".;
F

Fonre: Calenddrio Piemrur

F"
.

Fante: Calendcfrio Embrarur

18 a 22 — TERESINA I PI
Semana de Monteiro Lobato
Comemora-se o “Dia do Livro Infantil"
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