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Resumo 

 

Propomos aproximações entre os campos jornalístico e cultural, por meio de um 

panorama histórico que contextualiza a Europa e Estados Unidos, para delimitar a 

influência da literatura no início da imprensa brasileira. Por meio de uma revisão sócio-

histórica e pesquisa bibliográfica (STUMP, 2005; FONSECA, 2002), construímos essa 

abordagem a partir do viés teórico de Arnt (2001); Soares (2014), Hohlfeldt (2003); 

Piza (2004); Candido (2007), dentre outros. Identificamos, por meio desse percurso, que 

a presença de escritores em periódicos marca a crítica literária não só como precursora 

do jornalismo cultural, mas também, da formação da literatura em nosso país. O 

Jornalismo viabiliza a divulgação literária por meio de espaços nos jornais, prefigurando 

assim, o papel de evidência da literatura para a história da imprensa brasileira. 
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Introdução  

 

 

Desde o surgimento dos jornais, a cultura é um de seus objetos de atenção. 

Dentre os assuntos contemplados nos espaços jornalísticos, chamados de jornalismo 

cultural
4
, uma das primeiras áreas a ocupar suas páginas, foi a Literatura. Para esta 

reflexão, propomos algumas aproximações entre os campos jornalístico e cultural, por 

meio de um panorama histórico que contextualiza a Europa, Estados Unidos, para 

delimitar a influência da literatura nos periódicos brasileiros. Construímos essa 

abordagem a partir do viés teórico de estudiosos da área da Comunicação, tais como, 

Arnt (2001), Soares (2014), Hohlfeldt (2003), Candido (2007), dentre outros.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – PUCRS. Bolsista Capes, email: 

lary_rigo@yahoo.com.br 
3 Professor do PPGCOM de Comunicação Social na FAMECOS, PUCRS; Professor do PPG Letras da Escola de 

Humanidades da PUCRS. Pesquisador do CNPq, email: hohlfeld@pucrs.br  
4
 Entendemos Jornalismo Cultural como uma especialidade dentro do Jornalismo. Importante considerar, 

que nessa reflexão, também propomos aproximações com outro termo, Jornalismo Literário, este que 

indica, não a imprensa especializada em Literatura, mas, a presença de escritores nos periódicos. Os dois 

termos possuem como referências o Jornalismo e a Literatura.   
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 Para dar conta da reflexão em torno da influência da Literatura no jornalismo 

cultural, no início da imprensa brasileira, nos utilizamos da metodologia que 

compreende a análise sócio-histórica, por meio de uma pesquisa bibliográfica, que, 

segundo Stumpf (2005), refere-se a um conjunto de ações que identificam, selecionam e 

utilizam documentos de interesse do pesquisador para compor sua pesquisa. Além disso, 

Fonseca (2002, p. 32), propõe que a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas, objetivando, “recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta”. 

 Observando a composição teórica e conceitual para identificar as nuances 

literárias que permeiam o início da imprensa no Brasil, é que iniciamos nosso percurso 

indicando a ligação entre Literatura e Jornalismo em um contexto mundial, para 

posterior, nos centrarmos, na história do início dos periódicos brasileiros e apontar a 

presença da literatura, por meio do gênero folhetim e da presença de escritores nos 

jornais.   

 

O hibridismo da Literatura e do Jornalismo  

 

Héris Arnt (2001) defende a ideia de que o jornalismo cultural deve estar 

interligado ao jornalismo literário pela relação mútua de influência da Literatura e do 

Jornalismo. A estudiosa centra suas reflexões sobre os gêneros folhetim e crônica, 

observando seu caráter de hibridismo aos campos do Jornalismo e da Literatura. O 

contexto do século XIX é valorizado por Arnt (2001), por ser caracterizado como o 

período em que a história da imprensa se confunde com o jornalismo literário, já que, 

desde o surgimento do jornal, a Literatura marcou presença como um dos objetos 

apresentados aos leitores através dos veículos de comunicação. Nas palavras da autora: 

“Uma análise do jornalismo do século XIX deixa evidente um fato: a enorme 

participação de escritores na vida dos jornais” (ARNT, 2001, p. 07). Tanto no papel de 

editores dos periódicos, como no de cronistas, os escritores interferem no modo de fazer 

e conceber um jornal. “A influência dos escritores foi de tal ordem, que podemos 

qualificar esse período da história da imprensa de jornalismo literário” (ARNT, 2001, p. 

07).  

O termo jornalismo literário, para Arnt (2001, p. 07-08), relaciona-se ao estilo 

de escrita e linguagem que se desenvolveu no século XIX e que teve como característica 
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principal a militância de escritores na imprensa, juntamente com a publicação de 

gêneros que são híbridos ao Jornalismo e à Literatura, tais como folhetins e crônicas.  

Para Arnt (2001) é importante não confundir jornalismo literário com o papel da 

imprensa especializada em Literatura. A crítica sobre Literatura é um processo que já 

nasceu com os jornais e ainda hoje está presente em suplementos culturais. Já o 

jornalismo literário é um estilo que se desenvolveu no século XIX e tem como 

característica principal o papel desempenhado por escritores nas páginas dos jornais.   

A análise da imprensa do século XIX se relaciona também com a própria história 

de acesso do povo à leitura, sobretudo nos países europeus e nos Estados Unidos, 

lugares nos quais o desenvolvimento industrial possibilitou o acesso de forma mais 

ampla à leitura. Nesses contextos, as obras literárias serviram como propulsoras a 

disseminação de conteúdos, ou, como afirma Arnt (2001, p. 08), “a imprensa foi 

fundamental na democratização da cultura letrada”.  

Em meados do século XIX, os europeus iniciaram um processo de alfabetização 

para formar mão de obra necessária às novas funções sociais criadas pela Revolução 

Industrial. Nesse contexto, o jornal teve papel central, pois preencheu necessidades 

culturais dos novos consumidores, ofertando Literatura para suprir as demandas de 

outros produtos, tais como os livros, que tinham altos preços: “Como o livro ainda era 

muito caro para os assalariados, o jornal preencheu essa lacuna, publicando folhetins, 

romances e contos” (ARNT, 2001, p. 09).  

A demanda dos consumidores por cultura foi percebida na França pelo editor do 

jornal francês La Presse, Emile Girardin que, segundo Arnt (2001), foi quem convidou 

escritores para publicar em seus periódicos: “A ideia foi bem recebida e, em pouco 

tempo, alguns jornais franceses chegaram a publicar seis folhetins simultaneamente” 

(ARNT, 2001, p. 09). A presença dos escritores nas redações de jornais, naquele 

contexto do século XIX, gerou movimentos de crítica e denúncias sociais. O principal 

exemplo citado por Arnt (2001) é de Charles Dickens, na Inglaterra. Um novo gênero 

fora desenvolvido por Dickens: os folhetins. Os textos deste escritor continham as 

representações de luta e melhorias de vida para os trabalhadores, além de denúncias 

sobre a miséria e a pobreza.  

Arnt (2001) menciona que, naquele contexto do século XIX, os Estados Unidos 

não aderiram ao movimento de folhetins publicados em jornais, tal como se evidenciou 

na Inglaterra. A influência dos escritores americanos ocorreu por meio de editores e 
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cronistas que publicaram contos e novelas em revistas especializadas. Os escritos 

desenvolvidos nestes espaços tornaram-se referência para o processo de alfabetização 

deste país: “Essas publicações eram extremamente populares e tiveram um papel 

fundamental no programa de alfabetização de massa, desencadeado no país no final do 

século XX” (ARNT, 2001, p. 09). O espaço dos contos e novelas equivaleu à publicação 

dos folhetins na Europa e constituíram a chamada pulpfiction ou penny press. 

Com a divulgação de folhetins na Europa e contos e novelas nos Estados 

Unidos, logo essas publicações chegaram ao Brasil, “[...] que primeiro traduziu os 

folhetins franceses e, depois, começou a publicar, com Manuel Antônio de Almeida e 

José de Alencar, os próprios folhetins” (ARTN, 2001, p. 09)
5
. Assim, a aproximação 

entre a Literatura e Jornalismo, se fortalece por meio do gênero folhetim, portanto, no 

próximo item, refletimos sobre o papel dos periódicos brasileiros nesse contexto.   

 

As evidências da Literatura nos periódicos brasileiros  

 

Como nosso percurso é cronológico, torna-se importante contemplar também o 

contexto brasileiro, sobretudo, o início da história da imprensa no país, para melhor 

contextualizar os primeiros passos do jornalismo cultural e sua ligação à Literatura. A 

primeira tipografia nacional, a Impressão Régia, foi fundada em 1808, com a vinda da 

corte portuguesa e de Dom João VI. Com isso, não demorou para que o primeiro jornal 

impresso aparecesse. A Gazeta do Rio de Janeiro
6
 é um exemplo dessa constituição, 

cujo primeiro periódico impresso circulou em 10 de setembro de 1808. A partir de 

Soares (2014, p. 88), podemos sublinhar algumas contribuições para o desenvolvimento 

em torno deste jornal: “em inúmeros aspectos, desde o conteúdo à apresentação gráfica, 

o primeiro jornal impresso no Brasil seguia de perto o padrão do português Gazeta de 

Lisboa”.  

Também neste período, em 1808, O Correio Brasiliense ou Armazém Literário, 

marca o início da história da imprensa brasileira. Cumpre nesse sentido, destacar que o 

viés literário das publicações se encontram inclusive no título dos periódicos Armazém 

Literário, ou seja, a publicação não visava a equiparação de um jornal com notícias 

                                                 
5
 Como exemplo de divulgação dos folhetins, Meyer (1996), cita o texto publicado por José de Alencar, 

“O Guarani”, em 1857, no jornal Diário do Rio de Janeiro.   
6
 No início, a peridiocidade do jornal era semanal, circulando aos sábados. Em seguida, passou a ser 

distribuído duas vezes na semana – sábados e quartas-feiras e, por fim, em 1821, passou para as terças, 

quintas-feiras e sábados, até o seu último exemplar, em 1822.  
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diárias e mais voltado ao cotidiano, como A Gazeta do Rio, mas sim, o formato de um 

livro, cujas edições foram pensadas para serem colecionadas em formato de uma 

Enciclopédia. 

Barbosa Lima Sobrinho (2000, p. 01) denomina que o trabalho de Hipólito da 

Costa em torno do Correio Braziliense (1808-1822) concentra-se no esforço pioneiro 

em prol da independência do Brasil. “Em pleno regime colonial, Hipólito da Costa fazia 

questão de editar o seu periódico para os brasilienses, nascidos ou estabelecidos no 

Brasil” (LIMA SOBRINHO, 2000, p. 01). De acordo com este autor, o que mais 

surpreende no periódico é a variedade de temas e a extensão da cultura que revela 

Hipólito da Costa.  

 

[Hipólito] conhece e discute tudo, desde a questão do tráfico e da escravidão 

até o problema da mudança da capital do Brasil. Mesmo em paralelo com os 

periódicos que surgem no Brasil, é o melhor informado de todos eles, o que 

melhor acontece e discute os problemas brasileiros. (LIMA SOBRINHO, 

2000, p. 02) 

 

 Com essas características, o Correio Braziliense ou Armazem Literário é 

considerado por Alberto Dines (2000, p. 07) como o marco inicial da imprensa 

periódica brasileira, o primeiro jornal português livre da censura: “é o precursor do 

jornalismo político português”. Hipólito almejava com a publicação, não possuir cunho 

noticioso, mas sim, estabelecer-se referenciador ou contextualizador dos 

acontecimentos. Dines (2000, p. 07) aponta que o jornal pode ser dividido em quatro 

seções principais: Política; Comércio e Artes; Literatura e Ciências; e Miscelânea. 

Desse modo, o periódico “pretendia ser efetivamente armazém literário (no sentido de 

coletar as ideias aparecidas nas obras mais recentes)” (2000, p. 07).  

As aproximações entre os gêneros jornalístico e literário, também estão 

presentes em outras publicações contemporâneas ao Correio Braziliense. Como 

exemplo, citamos O Patriota (1813-1814), Ostensor Brasileiro, jornal literário e pictorial 

(1845-1846) e O Espelho, revista semanal de literatura, moda, e indústria e artes (1859-

1860). Para melhor ilustrar a representatividade no contexto brasileiro, iremos abordar 

cada um deles em separado. Assim, pela ordem cronológica, iniciamos pelo O Patriota. 

De acordo com Kury (2007, p. 09), este é o “primeiro jornal brasileiro a publicar artigos 

densos e analíticos sobre ciências e artes, cultura e letras”. Mesmo circulando apenas 

dois anos, O Patriota teve 18 números, 12 mensais em 1813 e seis bimestrais em 1814. 
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“A leitura do periódico permite a apreensão de um conjunto de temas e questões que 

constituíram as Luzes imperiais no Brasil” (KURY, 2007, p. 09).   

     Da mesma forma com que O Patriota, o jornal literário e pictorial, Ostensor 

Brasileiro, também reflete a história Brasil. O periódico promove a brasilidade em torno 

de temas históricos, geográficos e sociais por meio da Literatura. De acordo com Perez 

e Lucchesi (2010, p. 09), a principal característica do jornal é a relação entre Literatura, 

Jornalismo e História:  

 

Vemos aqui uma transição retórica determinante, em que o folhetim adquire 

sua vocação definitiva, na qual o espaço da história é redesenhado segundo 

uma linha imaginária, que se confirma no desapego das fontes e no inquieto 

nomadismo factual, promovendo, portanto, uma célebre mudança de planos e 

linguagem, uma inflação de anacronismos, uma sintaxe inquieta e vibrátil, 

onde mal se reconhece a forma do presente projetada no passado.  

  

O Ostensor possui assim, a missão inicial de encarar o processo, “que alcançaria 

na obra de Machado de Assis o alto refinamento do diálogo entre História e Literatura, 

que há de permanecer em aberto para sempre” (PEREZ, LUCCHESI, 2010, p. 09). 

Características semelhantes podem ser relacionadas à revista O Espelho, já que 

pretendia apresentar, como aparece em seus primeiros exemplares, “uma variedade que 

deleite e instrua, que moralize e sirva de recreio nos salões do rico, como um tugúrio do 

pobre”. O sobrenome do periódico é apontado por Lucchesi (2008, p. 06): Revista 

Semanal de Literatura, Modas, Indústria e Artes. A revista se destacou sobretudo, em 

publicações voltadas a literatura e a cultura, constituindo-se em uma forma de ser 

instrumento democrático, em que o “teatro era considerado o meio mais eficaz de 

retratar e discutir a sociedade” (LUCCHESI, 2008. P. 07).      

Outras produções periódicas deste período devem ser ilustradas, tais como, entre 

1811 e 1812, na Bahia, o jornal Idade d´Ouro do Brasil
7
, a revista As Variedades e os 

Ensaios de Literatura. Já em 1813 e 1814, a Impressão Régia editou, como reiterado, O 

Patriota: Jornal Literário, Político, Mercantil, todos estes, no Rio de Janeiro. Somente a 

partir de 1820 os primeiros diários aparecem: em 1821, o Diário do Rio de Janeiro; em 

1825, o Diário de Pernambuco e em 1827, o Diário de Porto Alegre e o Jornal do 

Commércio, no Rio de Janeiro. O surgimento da imprensa cotidiana ocorre, para Soares 

(2014, p. 89), “como um sintoma do desenvolvimento técnico do novo veículo de 

                                                 
7
 Kury (2007, p. 09) lembra que Idade d´Ouro do Brasil (1811-1823) é anterior ao Jornal O Patriota, e 

chega até a abordar assuntos científicos, no entanto, “tinha como objetivo, além de matérias gerais, ser 

informativo quanto aos fatos e novidades que mais afetavam o cotidiano da capital baiana”.   
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comunicação em território nacional, ou seja, as oficinas estavam se equipando cada vez 

mais em face da demanda crescente por material impresso de leitura”. 

A demanda crescente por material impresso de leitura, apontada por Soares 

(2014) continua na década seguinte, época em que, justamente, observamos o 

surgimento da seção de folhetins no periodismo brasileiro, “mais propriamente no jornal 

O Moderador, Novo Correio do Brasil e Jornal Político, Comercial e Literário” (grifos 

do autor). O autor confere ao Moderador o título de ser o primeiro “verdadeiramente”, a 

utilizar “o terço da página para publicar a rubrica feuilleton” (SOARES, 2014, p. 89), no 

Brasil. Além de ser o primeiro a publicar o gênero, no Moderador o termo feuilleton, 

recebeu a “tradução que, por certo tempo, prevaleceria no periodismo de então: 

Apêndice” (SOARES, 2014, p. 90). Em todas as publicações relacionadas à seção, 

dentro de O Moderador, “Apêndice”, eram publicadas resenhas de livros.  

Outro periódico da época, que concedeu espaço para a literatura, é O Beija-flor
8
: 

Annaes Brasileiros de Sciência, Política e Litteratura, com a divulgação de contos e 

crítica bibliográfica ou, como aponta Casimiro (2016, p. 363), constitui-se num veículo 

de interação, com “debates interpares e de construção de certo espírito de época e para a 

circulação de um conjunto de textos que apontam possíveis caminhos da formação 

intelectual de autores e leitores”, características estas, que se estabelecem no momento 

em que, no Brasil, expande-se o que Candido (2007, p. 25), intitula como “literatura 

nacional”. O jornal é visualizado, assim, como uma tendência, já que, anos depois, a 

partir da segunda metade de 1830, os periódicos introduzem a política e a literatura nas 

suas páginas.  

Com a divulgação de folhetins na Europa, e contos e novelas nos Estados 

Unidos, logo essas publicações chegam ao Brasil, “que primeiro traduziu os folhetins 

franceses e, depois, começou a publicar, com Manuel Antônio de Almeida e José de 

Alencar, os próprios folhetins” (ARTN, 2001, p. 09)
9
. Assim, a aproximação entre a 

literatura e a imprensa é fortalecida por meio do feuilleton.  

                                                 
8
 As denominações utilizadas, na época, para os periódicos e revistas de cultura, ciências e artes ou 

literária, e ainda, jornal literário, relacionam-se, “[ao] acordo com a estrutura do próprio conhecimento e 

cultura científica da época, mais miscelânica do que especializada, como é atualmente” (FREITAS, 2006, 

p. 60). 
9
 Como exemplo de divulgação dos folhetins, Meyer (1996), cita o romance publicado por José de 

Alencar, O Guarani, em 1857, no jornal Diário do Rio de Janeiro.   
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Em específico, os feuilleton aparecem nos rodapés dos periódicos, ou 

representam a quarta parte da página inteira, o que corresponde, de acordo com Soares 

(2014, p. 47), à versão literal do vocábulo francês feuilleton, folhazinha.  

 

Como sugeriu, em 1836, Justiniano José da Rocha, especulando sobre as 

possíveis traduções do termo: assim como sucedeu na matriz francesa, o 

sintagma assinala o espaço reduzido na página e, ao mesmo tempo, 

destacável em sua disposição horizontal, o que lhe conferia certo grau de 

autonomia, como se fosse um pequeno jornal de outro, de certo modo 

preconizando o que hoje se entende por caderno cultural, como o 

“Suplemento Literário” da Folha da Manhã e de O Estado de São Paulo, o 

“Suplemento Dominical” do Jornal do Brasil.  

 

Seguindo esse percurso cronológico, o folhetim aparece em 1836, no Diário do 

Rio de Janeiro e em 1838, no Jornal do Commércio, também no Rio de Janeiro, quando 

O Capitão Paulo de Alexandre Dumas, dá início aos romances-folhetins no Brasil. 

Hohlfeldt (2003, p. 20) explica: 

 

os leitores multiplicaram-se em um país analfabeto, e a influência sobre os 

que tornar-se-iam os primeiros escritores do país seria plenamente 

reconhecida, bastando citar José de Alencar. Por seu lado, os escritores 

surgidos na maré do Romantismo brasileiro utilizariam o mesmo princípio 

para a divulgação de suas obras, e a circulação dos romances, no Brasil, 

através de jornais, permaneceria até meados do século XX, fazendo com que 

não apenas os textos românticos quanto os autores das tendências que se 

seguiram, especialmente o Realismo e o Naturalismo, adotassem o mesmo 

tipo de veiculação. Também os textos de peças teatrais consagradas chegaram 

a ser veiculadas no espaço do folhetim.  

 

A popularização do folhetim em distintos espaços se caracteriza, sobretudo, pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de linguagem e adoção de temáticas diversas por 

parte dos escritores. Desse modo, o ano de 1836 fica assinalado como o período em que 

se implantou, no Brasil, o feuilleton, a partir das palavras de Soares (2014, p. 93-94): 

 

em meio a intensos debates políticos envolvendo a administração regencial 

do padre Feijó, apareceria um texto de inauguração, estampado sob a nova 

divisão horizontal do jornal ao rodapé da página, anunciando o feuilleton 

como a “abençoada invenção da literatura periódica, filho mimoso de 

brilhante imaginação [...], duende da civilização moderna” (grifos do autor).  

 

Com essa descrição, é possível visualizar que o novo gênero está sendo 

apresentado ao nosso país como uma nova opção de leitura, que irá abranger distintas e 

amplas temáticas. Soares (2014, p. 96) apresenta o panorama de como se constitui a 

consolidação do folhetim:  
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Do ponto de vista discursivo, é a forma de abordagem que vai diferenciar os 

textos publicados na nova seção. Isso fica mais evidente quando o redator, ao 

traduzir o termo francês feuilleton, opta, inicialmente pelo “nome genérico 

FOLHA”. Assim, dependendo do assunto tratado, ao substantivo folha viria 

associado o epíteto, designando sua modalidade, isto é, folha literária, folha 

crítica, etc. A última rubrica, por sinal, foi a primeira a sair, a 8 de outubro de 

1836, a respeito do Jornal do Commércio. A primeira prosa de ficção 

publicada na folha – essa, no caso, literária – foi A vítima da ambição, a 7 de 

dezembro, sem indicação de autor. Mais tarde, seria utilizado o mesmo nome 

empregado pelo Moderador, “Apêndice”, consolidando o espaço ocupado 

pela seção ao fim da página. Outros jornais adotariam a mesma designação, 

tais como o Diário do Rio de Janeiro, o Jornal dos Debates, entre outros 

(grifos do autor).     

 

Desse modo, o feuilleton, ou o folhetim
10

, implica uma tentativa, no século XIX, 

de ampliar o público leitor. O gênero, como já ressaltado, surge como uma nova seção, 

situada ao rodapé da página, criada pelo Journal des Débats, na França, em 1836. É 

importante essa contextualização, devido à repercussão dos modelos do jornalismo 

francês para as práticas da imprensa brasileira, situadas naquele período. Para 

exemplificar essa influência, Soares (2014, p. 12) cita como exemplo uma crônica: 

 

Como se sabe, no século XIX, e não só nele, os países do Velho Mundo, 

sobretudo Inglaterra e França, exerciam forte fascínio nos do Novo Mundo, e 

isso quando não se intrometiam diretamente em seus negócios públicos – 

para ficarmos com um único exemplo dentro do universo da crônica, nas 

“Cartas a um Amigo Ausente”, Paranhos vivia às turras com os ingleses pelo 

modo como eles intervinham na política brasileira de proibição do tráfico 

negreiro, violando inclusive, as fronteiras marítimas do território nacional.    

 

 

Portanto, a adoção do feuilleton acaba se tornando, na imprensa brasileira, uma 

parte da repercussão mundial. Soares (2014) menciona jornais que possuíam 

apropriação do modelo francês, como o Jornal dos Debates, O Gabinete de Leitura, ou o 

Jornal do Commércio, que fora fundado em 1827 pelo francês Pierre Plancher. Além 

destes, havia periódicos impressos diretamente em francês e que circulavam no Brasil, 

como L´Independant: Feuille de Commerce, Politique et Litéraie, todos estes de 1827; 

já em 1831, aparece o bilíngue O Moderador, que englobava a parte política e literária 

                                                 
10

 Para melhor elucidar a origem desta palavra, Soares (2014, p. 99), se questiona: “qual a origem do 

vocábulo folhetim?” e em seguida, responde: “Não seria novidade afirmar que ele corresponde ao 

aportuguesamento da palavra espanhola folletín, diminutivo do substantivo folleto, com o qual a imprensa 

hispânica nomeou a seção. É possível encontra-la designando o rodapé da página no lugar do termo 

boletín, pelo menos desde 1835, ou seja, quatro anos antes de seu registro na imprensa brasileira, no 

exemplar de 5 de outubro do diário madrilenho La Revista Española. Curiosamente, não achamos 

nenhuma alusão ao termo em periódicos portugueses antes da década de 1840, o que nos leva a crer que a 

aclimatação, nesse caso, possa ter ocorrido na direção oposta ao da antiga rota colonial” (grifos do autor).      
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na edição dominical do Correio Mercantil, entre o período de outubro de 1851 e março 

de 1852 (SOARES, 2014).   

Observando esse cenário de produções que envolvem os periódicos supracitados, 

é importante considerar que, no Brasil do século XIX, não ocorreu uma mera cópia ou 

repetição dos produtos franceses, mas sim, esse foi o modelo privilegiado para inspirar 

nossas produções nacionais. Soares (2014, p. 13-14) aponta exemplos de produções que 

poderiam ter maior repercussão, como as obras do argentino Domingo Faustino 

Sarmiento: Facundo ou Civilização e Barbárie, que foram editadas no jornal chileno El 

Progreso, em 1845, e no mesmo ano, também compiladas em uma publicação de livro: 

  

[o] tema lidava diretamente com questões que interessavam bem de perto ao 

Brasil, sobretudo as relacionadas à política do argentino Juan Manuel de 

Rosas, [que] não teve a mesma repercussão de muitos escritos toscos do 

segundo escalão da literatura francesa; o mesmo vale para a narrativa 

intitulada Misterios del Plata, Romance Histórico Contemporâneo que a 

argentina radicada no Rio de Janeiro, Joana Paula Manso de Noronha, 

começou a publicar em seu Jornal das Senhoras: embora pretendesse se 

ocupar de fatos recentes e geograficamente próximos, uma vez que também 

vinculados a Rosas, a autora sente a necessidade de justificar não ser o seu 

texto mais uma dentre as inúmeras apropriações dos romances de Sue e Féval 

(grifos do autor).  

 

A indicação da jornalista argentina, naturalizada no Rio de Janeiro, Joana Paula 

Manso de Noronha, no Jornal das Senhoras, torna-se relevante neste contexto, 

sobretudo, pela valorização de assuntos cotidianos do Brasil, que estão relacionados no 

periódico. O objetivo da publicação centrava-se em retratar temas das belas-artes, moda, 

literatura e, ainda, despertar a consciência feminina para melhores condições de acesso 

ao mercado de trabalho, educação e saúde.  

A primeira edição do Jornal das Senhoras circulou no dia 1º de janeiro de 1852 

e, logo na primeira página, estavam estampados os objetivos em torno do que o 

periódico pretendia: “(...) pelo menos tem a vontade e o dezejo de propagar a 

illustração, e cooperar com todas as suas forças para o melhoramento social e para a 

emancipação moral da mulher” (JORNAL DAS SENHORAS, 1852). A inserção da 

literatura pode ser evidenciada entre as temáticas do jornal, já que seria por meio de 

textos literários que ocorreria essa “emancipação social da mulher”.  

No entanto, nem mesmo a notoriedade do Jornal das Senhoras que, segundo 

Muzart (2003), pode ser considerado como o primeiro periódico fundado por uma 

mulher em nosso país – representou para o período, uma inserção com cunho totalmente 
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nacionalista, mas sim, como descrito por Soares (2014, p. 15) relaciona-se a um 

contexto “hierárquico [que] supõe certa hegemonia”, em relação à França.   

Ainda que adquirindo contornos alusivos ao cenário francês, a referência de 

Soares (2014, p. 71) à série de crônicas “Aquarelas”
11

, de Machado de Assis
12

, 

demonstra um princípio de nacionalidade quanto aos textos inscritos em uma 

proximidade entre os campos jornalístico e literário: “o folhetim nasceu do jornal, e, por 

consequência, do jornalista. Esta íntima afinidade é que desenha as saliências 

fisionômicas na moderna criação”. Machado de Assis em suas crônicas sobre o folhetim 

visualiza o folhetim como uma articulação entre os campos jornalístico e literário, 

percebidos como “uma nova modalidade discursiva que requer novas práticas 

combinadas com as já existentes no interior do próprio jornal, de acordo com o seu 

estágio de desenvolvimento na primeira metade do século XIX” (SOARES, 2014, p. 

73). Pelos relatos do autor, é possível identificar que Machado insere o folhetim como o 

ponto de partida da imprensa periódica oitocentista e configura como um gênero 

discursivo, de uma prática jornalística específica, com nuances literárias.  

 

Considerações preliminares  

 

Por meio de um panorama histórico, aludindo ao hibridismo da literatura e do 

jornalismo, é possível observar que o cenário brasileiro sofreu significativos atrasos em 

relação a imprensa mundial. Nem mesmo a popularização do gênero folhetim e a 

multiplicação de leitores, auxiliou significativamente para o aumento de tiragens dos 

jornais. Como exemplo dessa observação, Arnt (2001) cita a Revista Ilustrada, no ano 

de 1876. Naquele período, a publicação possuía quatro mil exemplares por edição; 20 

anos antes, nos Estados Unidos, a revista Harper´s Monthly já contava com 200 mil 

exemplares. 

                                                 
11

 A série de crônicas “Aquarelas” foi publicada originalmente no jornal O Espelho, nos dias 11 e 18 de 

setembro e 9, 16 e 30 de outubro de 1859. Posteriormente, elas foram reunidas em Obra Completa, 

Machado de Assis, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, vol. III. 
12

 Poncioni (2008, p. 40) atribui o significado que o título “Aquarelas” possui: “O título da série explica-

se porque esta técnica pictural permite diluir os contornos e pintar a realidade com todas as suas meias-

tintas, sem acentuar os contrastes: o cronista deve ser justo mas reservado. É o que esperam os leitores de 

um texto que deve divertir, ou pelo menos, fazer sorrir, que deve ainda ser um reflexo de si mesmo e de 

seus pensamentos”. Desse modo, as crônicas de Machado se caracterizam como “uma pintura de um 

período importante do Segundo Império e da transição entre a Monarquia e a República. O cronista pode 

tratar de política, mas como um tema dentre outros e deixar ao jornalista os temas sérios”. As observações 

de Machado de Assis, neste trecho da crônica, remetem-nos também a separação da figura do literato, que 

“pode tratar de política” e do jornalista, que deve escrever sobre “os temas sérios”.  
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Apesar do atraso no desenvolvimento dos veículos de comunicação, o 

jornalismo cultural e sua relação com a literatura tiveram significativa importância no 

Brasil, como reconhece Arnt (2001), pois praticamente todos os escritores publicaram 

seus primeiros textos na imprensa. As bases que consolidaram esse jornalismo, no país, 

devem-se a autores tais como José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida e Machado 

de Assis (ARNT, 2001), já que suas obras representam a inserção de novas linguagens e 

temáticas de cunho social.  

Sob esse viés, é importante considerar que, se nos Estados Unidos, a crítica 

literária se evidenciou a partir da segunda metade do século XIX, no Brasil, a prática 

ganhou força apenas no final daquele século. Essa tradição iniciou, de acordo com Piza 

(2004), com Machado de Assis (1839-1908), que começou sua trajetória como crítico de 

teatro e polemista literário, “escrevendo ensaios semanais como ‘Instinto de 

nacionalidade’ e resenhando controversamente os romances de Eça de Queiroz” (PIZA, 

2004, p. 16).  

Além de Machado de Assis, vários outros escritores prefiguraram no cenário do 

jornalismo cultural brasileiro. Nomes que são vistos como precursores: José Veríssimo 

(1857-1916), Sílvio Romero (1851-1914) e Tristão de Alencar Araripe Júnior (1848-

1911). A presença destes escritores marca a crítica literária não só como precursora do 

jornalismo cultural, como também, da formação da literatura em nosso país. Além disso, 

com essas conotações, é possível afirmar que o jornalismo viabiliza a divulgação 

literária por meio de espaços nos periódicos, prefigurando assim, o papel de evidência 

da literatura para a história da imprensa brasileira.  

 

Referências  

 

ARNT, Héris. A influência da literatura no jornalismo: O folhetim e a crônica. Rio 

de Janeiro: e-papers, 2001. 

 

CASIMIRO, Renato. Beija-flor – um periódico no alvorecer romântico. In: Anais 

XV encontro ABRALIC, Associação Brasileira de Literatura Comparada, 19 a 23 de 

setembro, Rio de Janeiro: UERJ, 2016, p. 361-370.   

 

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Rio de 

Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2007.  

 

DINES, Alberto. Texto de apresentação. Correio braziliense, ou, Armazém literário. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Instituto Uniemp, 2000. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

FONSECA, João J. Saraiva da. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 

2002. 

 

HOHLFELDT, Antonio. Deus escreve direito por linhas tortas: O romance folhetim 

dos jornais de Porto Alegre entre  1850 e 1900. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

 

______.  Jornal O Dia, projeto renovador com discurso conservador. In: 

CONGRESSO DA INTERCOM, 26., Belo Horizonte, 2003. Anais. Belo Horizonte, 

2003. 

 

JORNAL DAS SENHORAS, Modas, Literatura, Belas-Artes, Teatros e Crítica. Rio de 

Janeiro: Topografia Parisiense, 1º jan. 1852. 

 

KURY, Lorelai (org). Iluminismo e império no Brasil: O Patriota (1813-1814). Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 

 

LUCCHESI, Marco; PEREZ, Eliane (org). O ESPELHO: Revista semanal de 

literatura, modas, indústria e artes. Edição fac-similar (1859-1860). Rio de Janeiro: 

Fundação Biblioteca Nacional, 2008. 

 

MEYER, Marlyse. Folhetim: Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  

 

SOARES, Marcus Vinicius Nogueira. A crônica brasileira do século XIX: uma breve 

história. É Realizações Editora: São Paulo, 2014.   

 

STUMPF, Ida Regina C. Pesquisa Bibliográfica. In: Jorge Duarte e Antônio Barros 

(Orgs). Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

PONCIONI, Cláudia. Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade cronistas. In: 

Verbo de Minas: letras, v. 7, n. 13, jan./jun. 2008, p. 37-48. Disponível: < 

http://www.cesjf.br/revistas/verbo_de_minas/edicoes/Numero%2013/04_MACHADO_

DE_ASSIS_E_CARLOS_DRUMMOND_DE_ANDRADE_CRONISTAS.pdf> Acesso 

em: 15 junho, 2017.    

 

PIZA, Daniel. Jornalismo Cultural. São Paulo: Contexto, 2004. 


