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RESUMO 

 
RIBEIRO, Rafaela B. Tradições Discursivas e modalidade: reflexões sobre a trajetória do 
gênero carta do editor em jornais paulistas do século XIX ao início do século XX. São Paulo, 
2010. 239f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo. 
 
 
Nesta pesquisa, realizamos um estudo sobre gênero discursivo em perspectiva diacrônica, 
atentando para a organização e para as estratégias linguísticas que nele se manifestam. 
Analisamos uma prática social da esfera jornalística, a carta de editor, com o objetivo de 
verificar os elementos constitutivos e as possíveis transformações do gênero em foco ao longo 
de seu percurso histórico. Particularmente, observamos estruturas linguísticas que 
concretizam regularidades discursivas nesse gênero da imprensa escrita, no período relativo 
ao século XIX até o início do século XX. Para tanto, fundamentamos o trabalho em estudos 
sobre mídia impressa, a fim de focalizar o contexto de estabelecimento do jornalismo, bem 
como em estudos a respeito dos gêneros discursivos e das tradições discursivas, com o intuito 
de ancorar a análise dos traços textuais que garantem a continuidade e contribuem para a 
identificação do gênero como típico da instituição jornalística. Dessa prática social, emergem 
recursos linguísticos orientadores da produção de sentido, por meio dos quais os sujeitos, 
situados em determinado contexto social e histórico, buscam, de alguma forma, influenciar 
seus interlocutores para atingir seus propósitos interacionais. Entre esses recursos, destacamos 
a modalidade adverbial. Tomamos por base pesquisas de cunho pragmático-discursivo a 
respeito dessa categoria, a fim de relacioná-la à produção das cartas de editor. Para a análise 
pretendida, selecionamos exemplares de três jornais paulistas, a saber: O Farol Paulistano, 
Correio Paulistano e A Província de S. Paulo/O Estado de S. Paulo, e procedemos a um 
levantamento das ocorrências linguísticas atuantes na construção textual, para a verificação de 
possíveis elementos que permaneceram ou se modificaram, ao traçar um paralelo com textos 
da atualidade. Os resultados revelaram que, no curso histórico da carta de editor, podemos 
encontrar regularidades temáticas, composicionais e funcionais de séculos passados ainda 
presentes nessa produção da mídia impressa. Os resultados obtidos pela análise da modalidade 
também salientam tal categoria linguística como elemento presente na configuração do gênero 
em destaque, que revela o modo de construção de avaliações sociais e de manifestações 
ideológicas pela instância enunciativa, bem como os efeitos de sentido que podem ser 
constituídos por meio dessa estratégia discursiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  tradições discursivas; gêneros discursivos; carta de editor; 
modalidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Rafaela B. Discursive traditions and modality: reflections about the letter to the 
editor genre trajectory in São Paulo’s newspapers in the period of nineteenth-century to 
earlier twentieth-century. São Paulo, 2010. 239f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 
 
 
In this research, we carried out a study of discursive genre in a diachronic perspective, 
looking for the organization and linguistic strategies which are shown on it. We analyzed a 
social practice of journalistic sphere, the letter to the editor, with the objective of verifying 
constitutive elements and possible transformations of the genre throughout the history. 
Especially, we observed linguistic structures which maintain discursive regularities in this 
genre of the written press, in the period of nineteenth-century to earlier twentieth-century. To 
illustrate it, we supported the study on written media works, focusing not only on the 
establishment of journalism context but also on discursive genre and discursive traditions’ 
works with the aim of anchoring the analysis of textual features that ensure the continuity and 
contribute to the identification of the genre as typical of journalistic institution. Through this 
situated social practice emerges linguistic resources which orient the meaning production and 
help participants to look for, in some way, influencing their interlocutors to achieve their 
interactional purposes. Among these resources, we pointed out the adverbial modality.  We 
formed basis on pragmatic and discourse analysis about this category to link it to the 
production of letters to the editor.  To the intended analysis, we selected three São Paulo’s 
newspaper copies: O Farol Paulistano, Correio Paulistano e A Provínca de S. Paulo/ O 
Estado de S. Paulo, and conducted a survey of linguistic occurrences in the textual 
construction to verify possible elements which remain or modify, drawing a parallel with 
topical texts. The results indicated that, in the historical course of the letter to the editor, we 
could found thematic, compositional and functional regularities of latest centuries still present 
in this written media production. The results, demonstrated by the modality analysis, also 
pointed out this linguistic category as an element present in the configuration of the genre, 
revealing the way of construction of social assessments and ideological expressions through 
the ‘instantiation’ and the meaning effects which could be built up through this discursive 
strategy. 
 
KEY WORDS : discursive traditions; discursive genre; letter to the editor; modality. 
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Considerações iniciais 

 

Vinculado ao Projeto Para a História do Português Paulista (PHPP) – Projeto 

Caipira1 – coordenado pelo Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho, e inserido na linha de 

pesquisa Diacronia do texto e do discurso, este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla 

que integra as atividades do subgrupo do PHPP – Tradições discursivas: constituição e 

mudança dos gêneros discursivos numa perspectiva diacrônica – sob coordenação da Profa. 

Dra. Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade, orientadora deste trabalho. 

No âmbito desse grande projeto, busca-se investigar as variedades linguísticas 

referentes aos aspectos discursivo, gramatical, sintático, semântico e lexical, a fim de registrar 

e reconstituir a história da língua portuguesa, em especial a utilizada na sociedade paulista. 

Especificamente, no subgrupo do qual este trabalho é parte, o objetivo é abordar a diacronia 

dos processos constitutivos dos gêneros discursivos, verificando as formas textuais-

enunciativas por meio das quais o discurso se concretiza. 

Ao trabalhar o imbricamento do linguístico e do histórico, no referido subgrupo, 

busca-se, de modo geral, examinar a configuração e a função de Tradições Discursivas em 

diferentes épocas (do século XIX ao XXI), a partir da observação de aspectos formais, 

temáticos, pragmático-funcionais, para descrever traços significativos de mudança. 

Particularmente, esta pesquisa de mestrado2 enquadra-se nos propósitos mencionados 

anteriormente, uma vez que, sob uma perspectiva diacrônica, temos por objetivo investigar a 

produção textual do contexto da mídia impressa paulista, em especial aspectos da 

organização, caracterização e funcionalidade do gênero carta do editor, bem como da 

modalidade como elemento linguístico em destaque no processo constitutivo desse gênero 

discursivo. 

Com base na concepção bakhtiniana de que os gêneros discursivos, entendidos como 

práticas sociais, diferenciam-se e ampliam-se à medida que cada esfera social se desenvolve, 

objetivamos um estudo diacrônico focado no exame das transformações que os 

textos/discursos podem sofrer ao longo do tempo. Nesse sentido, consideramos relevante 

evidenciar o percurso histórico do gênero, tendo em vista que, na contemporaneidade, as 

                                                 
1 Projeto financiado pela FAPESP (proc.06/55944-0). 
2 Pesquisa financiada pela FAPESP (proc.08/55873-0). 
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pesquisas linguísticas brasileiras têm privilegiado estudos em perspectiva sincrônica no 

âmbito da organização textual e dos elementos discursivos que configuram o gênero. 

Também vale ressaltar que, no âmbito da Linguística Histórica, tradicionalmente, são 

abordados os aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos da língua. Segundo Pessoa (2009: 

17), são igualmente importantes “os aspectos que envolvem o uso, a compreensão e os 

mecanismos responsáveis pela textualidade”. Em conformidade com a visão do autor, a 

abordagem desses fenômenos pode enriquecer o conhecimento sobre as línguas em séculos 

passados. 

No caso, nossa atenção está voltada para a prática social da esfera jornalística, a carta 

de editor, como dissemos anteriormente. A escolha desse gênero discursivo baseia-se no fato 

de que poucas são, ainda, as pesquisas situadas na Linguística Histórica que se voltam para a 

construção e estruturação dos textos ao longo de seu curso, e de que, geralmente, se estuda o 

gênero no seu estágio atual. Conforme defende Zavam (2009a), uma abordagem das questões 

relacionadas à história desse gênero jornalístico pode favorecer seu estudo, em termos de 

realização e das marcas linguísticas na atualidade. 

Na medida em que reflete e constitui práticas sociais, pressupomos, em consonância 

com a autora (2009b: 13), que o gênero discursivo como se apresenta sincronicamente seja 

“resultado de realizações desse mesmo gênero ao longo de seu percurso histórico (ou de 

outros, no caso de se analisar um gênero novo)”. Dessa forma, um estudo dos elementos 

textuais-discursivos da carta do editor pode contribuir para os recentes campos de pesquisas 

sobre o assunto, dando-se, assim, destaque para a análise linguística em perspectiva 

diacrônica do gênero discursivo3. 

Para tanto, selecionamos um corpus formado por textos de jornais paulistas do século 

XIX e início do século XX, tais como: O Farol Paulistano, Correio Paulistano e A Província 

de S. Paulo/O Estado de S. Paulo. 

Trata-se de um material que retrata e recupera a memória social de uma época, pois se 

constitui de textos que veicularam fatos vividos e avaliados por sujeitos atuantes na 

construção da história e da formação da sociedade paulista. Consideramos que o período 

também seja significativo porque abrange o estabelecimento da República, o fortalecimento 

                                                 
3 No campo das pesquisas voltadas para uma pragmática histórica dos textos, evidenciando as características 
responsáveis pela transformação dos gêneros, e não só de determinados aspectos linguísticos, destacam-se os 
trabalhos de Pessoa (2002; 2009), Gomes (2005; 2007) e Zavam (2009a; 2009b). 
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de oligarquias estaduais (política do café-com-leite), bem como as revoltas tenentistas que 

culminaram na chamada Era Vargas, com destaque para os anos 30, em que ocorreram as 

Revoluções de 1930 e 1932 e a promulgação da nova Constituição em 1934. 

O período de análise deste trabalho é relevante também na formação e estabelecimento 

do jornalismo não só do ponto de vista histórico como também do ponto de vista tecnológico 

e econômico. As influências de diferentes mídias no desenvolvimento do jornal, haja vista, 

por exemplo, o impacto do telégrafo (1840) e do rádio (1922) na configuração e produção dos 

textos, e, consequentemente, nos gêneros discursivos jornalísticos, provocaram mudanças que 

renovaram a forma de construir e apresentar a informação. O progresso econômico de 

acumulação capitalista também proporcionou alterações no modo de produção do jornal, que 

teve seu sistema técnico reformulado com os investimentos em maquinário mais desenvolvido 

da área gráfica, em tempos cuja exigência voltava-se para práticas sociais do universo dos 

negócios, devido à crescente industrialização. 

Foi impulsionado por uma fase empresarial que os jornais passaram a ter grandes 

tiragens e a utilizar novos recursos como a gravura e a cor para atrair e atender o crescente 

público, bem como deixaram de ser propriedade de um jornalista-editor para pertencer a um 

grupo familiar, a um consórcio ou a uma sociedade anônima. Esses grupos “assumem o 

comando acionário de diferentes empresas com o objetivo de atender ‘à fome de papel do 

homem moderno e aos avanços da publicidade’, que se tornou a principal fonte de recursos 

para a manutenção dos periódicos” (Beltrão, 1980: 49).     

Inseridos em determinadas condições de produção, os gêneros discursivos 

jornalísticos, mesmo passando por mudanças ao longo do tempo, podem preservar traços que 

nos remetem a formas textuais anteriormente produzidas. A partir dessas formas 

focalizaremos a trajetória da carta na mídia impressa, tomando por base os princípios das 

Tradições Discursivas (TD), que nos darão o suporte para a verificação das regularidades 

discursivas que constituem as práticas comunicativas e auxiliam no cumprimento dos 

objetivos interacionais. 

Assim, para que sejam abordadas questões de tradição e mudança nos gêneros, é 

preciso considerar que as relações sociais evoluem em consequência da interação verbal, base 

da linguagem, e que esse processo de evolução pode se refletir nas formas dos textos, em cuja 

análise devem ser considerados os participantes, o contexto e os propósitos comunicativos. 
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 Tendo esse processo em vista, levaremos em conta a concepção bakhtiniana para tratar 

das questões relativas ao gênero discursivo. Uma vez que são constituídos de um determinado 

modo, com certa função, em dadas esferas de atuação humana, os gêneros refletem as 

especificidades de cada esfera social e formam cadeias infinitas de enunciados, dado que os 

campos da atividade humana são diversificados e o uso da língua se faz de modos variados. 

Em consequência disso, de acordo com Brandão (2006: 19), a estabilidade dos gêneros 

do discurso é constantemente ameaçada por forças de concentração “que garantem a 

permanência de características fundamentais de um gênero” e por forças de expansão “que 

vão possibilitar a variabilidade desse sistema, de um grupo social para outro, de uma época 

para outra, criando novas formas de textualização e incorporando valores culturais, políticos, 

econômicos, enfim a ideologia vigente”. 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que, na produção da carta do editor, as 

marcas da enunciação estejam evidenciadas, tendo em vista que estratégias linguísticas são 

utilizadas para atingir determinado propósito comunicacional, o que pode revelar as formas de 

conceber o mundo, os objetos de discurso. Dessa forma, buscamos analisar a posição 

assumida pelo enunciador em termos de comprometimento diante de seu coenunciador. Por 

isso, consideramos relevante analisar o fenômeno da modalidade. 

A partir do momento em que se fala ou escreve, a representação do sujeito é passível 

de ser reconhecida com base nos conhecimentos de mundo, de língua, das crenças, dos 

valores que aparecem concatenados no decorrer de uma determinada interação social. É nessa 

atividade de troca que os usuários da língua manifestam, sob determinadas condições de 

produção, seus propósitos e sua intencionalidade sobre o outro. 

Em atividades interativas, os sujeitos produzem discursos nos quais estão subjacentes 

ideologias, relações de poder e construção de identidades. Desse modo, concebemos o 

discurso como prática social historicamente situada, na qual ele não só é moldado, como 

também contribui para constituição, reprodução e mudança de estruturas sociais, segundo 

Fairclough (1992; 1997; 2003). 

Com base nessa visão, pretendemos verificar como determinados recursos linguísticos, 

em especial os modalizadores adverbiais, sinalizam o ponto de vista discursivo e direcionam o 

sentido dos enunciados a determinadas conclusões, bem como observar se tais modalizadores 

são elementos determinantes para o estabelecimento de uma TD no gênero em destaque. 
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Diante disso, alguns questionamentos são feitos: as cartas do editor apresentariam 

inovações ou manteriam uma mesma estrutura?; quais seriam os traços essenciais para a 

identificação das cartas do editor ao longo do seu curso histórico?; em que contexto se 

circunscrevem as cartas do editor e como o enunciador, como porta-voz de um veículo de 

comunicação, manifesta sua posição por meio de formas linguísticas que o relacionam a seus 

leitores e a seu propósito comunicativo, considerando-se que é pelo discurso que se consolida, 

retoricamente, uma identidade linguística, social e ideológica?  

Ao se considerar a carta um gênero de base dialógica (mesmo que haja ausência de 

contato imediato entre remetente e destinatário), nas quais as marcas da enunciação (do 

editor/redator) podem ser percebidas pelo seu leitor, não se pretende realizar apenas um 

levantamento de marcas linguísticas modais apresentadas no discurso, mas também relacioná-

las à produção do gênero carta e à situação de comunicação. 

Partimos da hipótese de que nas cartas de editor esteja manifestado o ponto de vista 

adotado pela imprensa paulista em certo período e que este seja identificável por meio de 

formas linguísticas que apontem o posicionamento estabelecido perante a sociedade, uma vez 

que delas emana a voz institucional de um veículo de comunicação. Optamos, portanto, por 

uma investigação cujo enfoque volta-se para um gênero tradicional da mídia impressa e busca 

relacionar o linguístico e o histórico. 

Esses aspectos serão os tópicos de trabalho de nossa pesquisa. Para tratá-los, 

especificamos os seguintes objetivos: 

• Observar e identificar, sob uma perspectiva diacrônica, os elementos linguísticos que se 

destacam no processo de constituição e transformação das cartas do editor, com especial 

relevo para a modalização construída pelo sujeito que representa o meio de veiculação 

desses textos; 

• Observar e identificar a função desempenhada pelo gênero carta do editor ao longo do 

século XIX e início do século XX; 

• Estabelecer uma comparação entre os textos produzidos nos séculos XIX e XX, traçando 

um paralelo com os textos produzidos atualmente, de modo a evidenciar possíveis 

transformações do gênero em foco; 

• Evidenciar quais estratégias de modalização adverbial de que o enunciador se vale para 

tentar conduzir o leitor à ideologia da empresa jornalística, uma vez que textos da mídia 
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impressa, como materialização de um discurso específico, podem constituir uma forma de 

estabelecer e propagar crenças e valores de classes sociais dominantes; 

• Relacionar as estratégias de modalização à produção do gênero carta do editor; 

• Examinar se a modalização pode contribuir para o estabelecimento de uma TD, bem 

como se os índices de modalidade constituem um recurso linguístico-discursivo 

característico em cartas do editor ao longo do período em questão. 

Pelo exame das características constitutivas do gênero discursivo em destaque, 

acreditamos ser possível realizar um estudo diacrônico que realce como “os textos 

conservados pela escrita, além de trazerem os traços textuais da tradição, auxiliam na 

reconstrução do momento histórico e permitem recuperar as formas de pensar de um período 

a partir de sua produção textual” (Brandão, Andrade e Aquino, 2009:718).  

Será, portanto, a partir da perspectiva das TD e dos estudos enunciativo-pragmáticos 

que se pretende realizar uma pesquisa a respeito das transformações discursivas do gênero 

carta do editor, bem como da modalização nessa prática social, tradicionalmente instituída. 

Assim sendo, este trabalho está organizado da seguinte forma: 

• no primeiro capítulo, apresentamos um panorama histórico do contexto de 

estabelecimento da imprensa brasileira, em particular do jornalismo paulista, a fim de 

situar o processo de constituição e produção dos jornais e o contexto sócio-político do 

século XIX ao início do século XX, para obtermos um perfil dessa sociedade, cujos 

assuntos em evidência encontram-se registrados no corpus que compõe esta pesquisa; 

• no segundo capítulo, abordamos o conceito de Tradições Discursivas e as questões 

alusivas ao gênero discursivo, em particular a carta no contexto da imprensa escrita; 

• no terceiro capítulo, expomos os pressupostos teóricos referentes à modalidade, partindo 

da perspectiva que fundamenta nossa concepção a respeito desse recurso linguístico, para, 

então, apresentar a revisão da literatura sobre o assunto e, assim, desenvolver as 

categorias analíticas; 

• no quarto capítulo, procedemos à análise do corpus relativa aos elementos constitutivos 

do gênero carta do editor e à verificação dos elementos modais adverbiais. 

Após a exposição teórico-analítica, apresentamos os resultados obtidos, além das 

referências bibliográficas e dos anexos que compõem esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1  

PANORAMA HISTÓRICO-SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE JORNAI S 

PAULISTAS 

 

 Considerando que o enunciado é instaurado em determinado momento histórico e 

social, constituído por um sujeito que é parte desse momento e que traz consigo uma rede de 

enunciações anteriores inscrita na história da sociedade, procederemos, primeiramente, neste 

trabalho, a uma contextualização do processo de constituição da imprensa no Brasil. A partir 

disso, temos em vista a análise de elementos linguísticos em seu contexto. Este é aqui 

entendido como um dos fatores de constituição do sentido, pois se trata do conjunto de 

circunstâncias sociais, culturais, situacionais presentes nos processos de interação e de 

construção textual. 

Para situar sócio e historicamente o processo de constituição da imprensa brasileira, 

com destaque para a imprensa paulista, no período compreendido entre o século XIX até os 

primeiros decênios do século XX, buscamos entrelaçar o contexto histórico ao contexto de 

surgimento do jornal de acordo com o recorte temporal desta pesquisa. Para tanto, este 

capítulo será fundamentado em estudos de Aureliano (1981), Draibe (1985), Arruda e Piletti 

(1995), Rizzini (1968; 1988), Bahia (1990), Sodré (1999) e Seabra (2002).  

 

 

1.1) A imprensa brasileira: o jornalismo em foco 

 

 Historicamente, o século XIX foi marcado por movimentos políticos em prol da 

independência e da instituição da República, bem como pelo estabelecimento do jornal no 

Brasil. Conforme Sodré (1999:223), o momento demandava “crítica, vibração, combate. 

Todos queriam reformas. A imprensa teria de acolher a inquietação generalizada, discutir as 

reformas, influir em seu andamento”. Nesse sentido, segundo Machado de Assis4, 

houve uma coisa que fez tremer as aristocracias, mais do que os movimentos 
populares; foi o jornal. (...) E o que é discussão? A sentença de morte de todo o 
statu quo, de todos os falsos princípios dominantes. Desde que uma coisa é trazida à 

                                                 
4 In: Espelho, Rio, 23 out. 1859, apud Sodré, 1999: 233 (grifo nosso). 
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discussão, não tem legitimidade evidente, e nesse caso o choque da argumentação é 
uma probabilidade de queda. Ora, a discussão, que é a feição mais especial, o 
cunho mais vivo do jornal, é o que não convém exatamente à organização desigual 
e sinuosa da sociedade. 

 

 Nesse trecho, verificamos o quanto esse instrumento de comunicação, visto atualmente 

como formador de opinião, influenciou e influencia a sociedade por meio não só da 

informação veiculada, como também da discussão proposta, a qual pode ser capaz de 

favorecer, abalar, desestabelecer, agitar, provocar governos, figuras públicas, ideias, opiniões 

etc.   

 Levando em consideração a força que a palavra impressa adquiriu na sociedade, 

recuperamos, em linhas gerais, os processos que teriam antecedido o surgimento do jornal. Na 

Antiguidade, por exemplo, fatos que se desejavam guardar ou transmitir eram marcados em 

pedra, metal, barro, pele ou papel. Do ponto de vista de Rizzini (1988:11), esse processo já 

configuraria uma forma de jornal no sentido de que “a informação rudimentar de algum 

acontecimento contemporâneo [estaria] conservada pelos símbolos”. 

 Entre os séculos XIV e XV, as informações que transitavam de boca em boca ou por 

meio de jograis, “(...) esposando ideias, partidos e paixões, intervieram ativamente nas 

questões públicas, atacando os poderes estabelecidos. Gazeta viva e lida todos os dias, eles 

[jograis] assoalhavam as notícias, comentavam-nas febrilmente e agitavam os povos” 

(Rizzini, 1988:22). Tal prática social servia não só às canções e novelas de cavalaria, como 

também à transmissão oral de notícias e opiniões. 

 Criada a tipografia no século XV, em 1454, por Gutenberg, é somente no século XVIII 

que a imprensa periódica impressa entra em circulação, pois, inicialmente, segundo Rizzini 

(1968, 1988), até se chegar à gazeta impressa, o jornalismo passou por três fases progressivas, 

a saber: cartas particulares, cartas profissionais e gazetas de assinaturas5. 

 Do gênero carta parece adequado dizer que se valeu o jornal para chegar à forma tal 

como o conhecemos atualmente. Mesmo com as tipografias fazendo a tiragem de vários 

livros, no século XVII, as cartas ainda faziam o papel dos jornais: “a correspondência ainda 

satisfazia no seiscentismo a ânsia de contar novidades. Além de fácil e pronta, graças à fartura 

de papel e à normalidade da posta, escapava a qualquer censura (...)” (Rizzini, 1988:47). 

                                                 
5 Fases que serão retomadas no capítulo 2 quando se faz o percurso histórico da carta na imprensa. 
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Assim, do Renascimento e até o fim do século XVIII, ainda era intensa a circulação de cartas 

e jornais manuscritos. 

 No contexto brasileiro, em 1747, pela Carta Régia foi decretada a proibição e a 

punição à impressão de livros e de papéis avulsos, para impossibilitar a tipografia e o 

jornalismo devido ao crescente ideal nacionalista que começava a se manifestar contra a 

Coroa por meio de revoluções em vários pontos do país. Somente com a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil, em 1808, foi criada uma imprensa oficial, a Impressão Régia – e 

também a censura prévia –, para que fossem impressos não só livros e gazetas, mas também, 

com exclusividade, todos os atos normativos e administrativos oficiais da Corte. 

 No âmbito jornalístico, o Correio Brasiliense ou Armazém Literário (1808-1822), 

produzido em Londres, foi o primeiro periódico impresso mensal a circular no Brasil. No 

início do século XIX, após a instalação das oficinas da Impressão Régia, o primeiro periódico 

produzido neste país foi a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1809), o qual trazia curtas notícias, 

anúncios locais, relatos, proclamações, ordens, contra-ordens militares, decretos, exortações, 

editais, doações de subscrições financeiras que se fazem no Brasil para as vítimas da guerra, 

registro de cartas de portadores do rei, despachos, reproduções de notícias de jornais ingleses 

e holandeses, comunicações chegadas em navios de bandeira estrangeira amiga e registro de 

atos oficiais (cf. Bahia, 1990). 

 Mesmo com certo atraso, o início do desenvolvimento da imprensa no Brasil 

desempenhou um importante papel na sociedade brasileira por proporcionar ações 

renovadoras que permitiram uma autonomia nacional, ao lado das aspirações autonomistas do 

povo e contra o colonialismo, na medida em que a circulação de periódicos estaria “mais 

indissociável do gênero político nacional do que qualquer outra instituição” (Bahia, 1990:22). 

 Assim, enquanto A Gazeta, que trazia informes da vida administrativa e social do 

Reino e atos do governo de forma documental, publica relatos de sucessos das frentes 

portuguesa e espanhola, exaltando os feitos dos soldados da Majestade, o Correio Brasiliense, 

com uma pauta mais variada, seções e comentários, exprime uma visão crítica de fatos 

políticos, econômicos e sociais que envolvem o Brasil. 

Na época, tal visão crítica era expressa também pela carta, assim como pelos 

novidadeiros de rua, pela sátira, pelo panfleto, pela gazeta manuscrita, pela canção, pelo 

repente, os quais foram tidos como formas de jornalismo por denunciar a opressão política e 
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econômica, difundir o sentimento nacionalista e expor realidades sociais e administrativas da 

colônia, segundo Bahia (1990). 

 Decretado o fim da censura prévia em 1821, reduzindo a ação do poder do rei e da 

Igreja sobre a palavra impressa, os periódicos diversificam-se e especializam-se e passam a 

ser vistos como medida de confronto diante do autoritarismo do poder constitucional de D. 

João VI. 

 Além disso, mundialmente, movimentos revolucionários de contestação às estruturas 

de poder vigentes na Europa provocaram rebeliões do proletariado inspirado em ideais 

liberais e nacionalistas. Paralelamente, no Brasil, em um cenário social composto por 

intelectuais, doutores, funcionários e pequenos comerciantes, formando a classe média, e por 

mulatos e negros livres, compondo a classe menos favorecida, ocorre um aumento de 

pequenos veículos – jornais radicais e panfletos que defendiam um regime representativo, 

livre manifestação do pensamento, pleno exercício de oposição –, bem como a abertura e o 

fechamento de vários jornais entre 1830-1854. 

 Proclamada a República em 1889, o jornal, que até então se atrelava à literatura (haja 

vista a presença dos folhetins e de literatos colaboradores em folhas da época6), passou a 

retratar com maior notoriedade os protestos contra o domínio oligárquico. A diversificação do 

jornal começou a ocorrer no início do século XX, quando a imprensa passou a acompanhar os 

avanços técnicos da sociedade, definindo-se como uma estrutura empresarial. 

 Nessa época, houve a transição dos pequenos jornais, folhas tipográficas com estrutura 

simples, para uma produção mais específica, complexa, feita com equipamento gráfico 

industrial. Nesse aspecto, “se é assim afetado o plano da produção, o da circulação também o 

é, alterando-se as relações do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores” à 

medida que se “vendia informação como se vendia outra qualquer mercadoria. E a sociedade 

urbana necessitava de informação para tudo, desde o trabalho até a diversão” (Sodré, 

1999:275). 

 Como consequência dessa transição e devido à fase de inquietação e de sucessões 

políticas vividas no país, tornou-se perceptível o traço burguês da imprensa, pois, segundo 

Sodré, esta, por vezes, vendeu sua opinião a favor do poder, de quem estava no governo. Para 

o referido autor (1999:277), a abordagem e a preocupação dos jornais nessa época não foi a 

                                                 
6 Como exemplo tem-se: Monteiro Lobato e Euclides da Cunha escrevendo para O Estado de S. Paulo. 
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política, mas sim o fato político que envolve atos, pensamentos ou decisões de determinada 

pessoa: “daí o caráter pessoal que assumem as campanhas, (...) a necessidade de endeusar ou 

de destruir o indivíduo (...) e a virulência da linguagem da imprensa (...) semelhante, na 

forma, à do pasquim”. 

 Nessa passagem de uma imprensa tipográfica, artesanal, para uma empresa jornalística 

estabelecida em moldes capitalistas em fase inicial7, juntamente com a ascensão burguesa e o 

desenvolvimento do comércio, ocorreu o início da organização de sindicatos de imprensa, 

paralelamente ao crescimento do proletariado, o qual colocou em destaque a “questão 

social”8, bem como discussões a respeito da atividade imigrante. 

 O movimento operário fazia suas reivindicações por meio de greves, comícios e 

passeatas por melhores condições de trabalho e salário e contra a excessiva jornada de 

serviço. Tudo isso foi refletido diretamente no conteúdo da imprensa brasileira com o 

surgimento de vários periódicos anarquistas e socialistas, que serviram de intermediários entre 

os grevistas e o governo. 

 Nesse contexto, movimentos grevistas no Rio de Janeiro e em São Paulo levaram a 

imprensa a interferir nas negociações entre operários, patrões e governo em 1917, por 

exemplo, com o texto “Apelo dos jornalistas ao Comitê de Defesa Proletária”. Tal fato 

intensificou a violência da repressão e desenvolveu, ao lado da grande imprensa (capitalista), 

a pequena imprensa (proletária, comunista) que, mesmo relegada ao interior do país, manteve 

uma posição de combate à ordem vigente. De orientação socialista, os periódicos mais 

conhecidos foram A Esquerda e O jovem Proletário. Cerca de trezentos e trinta e quatro 

jornais anarquistas circularam durante a República Velha (1889-1894), o que mostra a intensa 

organização dos trabalhadores para combater a situação vigente configurada no coronelismo e 

na república do café-com-leite (1894-1919).  

 Após o revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais no poder, a entrada do 

Brasil na I Guerra Mundial e a crise de 1929 afetaram a economia brasileira, provocando a 

queda das exportações do café para o mercado externo (cf. Aureliano, 1981). Entre 1920 e 

1930, a instabilidade política e o choque entre poder civil e poder militar, grupo interessado 

em governar o país e insatisfeito com o governo oligárquico, geraram as chamadas revoltas 

                                                 
7 No âmbito da imprensa, exemplifica o período de industrialização a substituição do sistema de prelo manual 
pelas máquinas rotativas que proporcionavam mais agilidade à produção do jornal. 
8 Como ficou conhecida na época a série de questões ligadas ao operariado. 
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tenentistas. Como o descontentamento era geral com esse regime político, foi formada a 

Aliança Liberal que agrupou as forças de oposição, apoiada por grande parte da imprensa, 

inclusive pelos jornais Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo. 

A primeira página do jornal, a seguir, ilustra o reflexo, na imprensa, desse período da 

história9: 

  

FIGURA 1 – primeira página do jornal Correio Paulistano, de 5 de outubro de 1930. 

 

 Para Arruda e Piletti (1995), em função do esgotamento dos outros Estados com a 

situação instaurada e do maior peso político que os gaúchos detinham no movimento político-

militar que determinou o fim da Primeira República (1889-1930), e sob pressão das forças 

revolucionárias, foi decidida a transmissão do poder a Getúlio Vargas, líder da chapa 

aliancista. Apoiado pelos tenentes, assumiu quando o vice João Pessoa foi assassinado, 

precipitando a revolução armada de 1930 que levou o presidente Washington Luís, 

representante político paulista, a entregar o governo à junta militar. 

 Dois anos depois, em São Paulo, marcou a história a Revolução Constitucionalista de 

1932. Após esse momento, foram meses de intensa disputa política entre o governo e os 

grupos que compunham a Assembleia Nacional Constituinte para promulgação, em 1934, da 

nova Constituição. Esta elegeu indiretamente Vargas para presidente. As forças políticas do 

                                                 
9 Destacamos que todas as imagens dos jornais apresentadas no decorrer deste trabalho foram obtidas e cedidas 
pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Movimento contra o credito e a honra do Brasil 

O sr. presidente da Republica sanccionou, hontem, a 
resolução legislativa que decreta o estado de 
sitio para o Districto Federal, Estados do Rio, 
Minas, Rio Grande do Sul e Parahyba – A 
mensagem do poder executivo ao Congresso 
Nacional – Manifestações de solidariedade 
com o governo federal. 
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país se reorganizaram, uma vez que a nova Carta introduziu o voto secreto, o voto feminino e 

a justiça eleitoral para organizar e supervisionar as eleições. 

 Em seguida, em 1935, foi criada a Aliança Nacional Libertadora (ANL), a qual 

pregava a formação de um governo popular, nacional e revolucionário, caracterizando-se 

como um grande movimento de massas, em oposição ao governo de Getúlio Vargas. Desse 

caráter comunista de oposição e devido às várias greves, o governo tira proveito para adotar 

medidas autoritárias, aprovando-se no Congresso a Lei de Segurança Nacional, o que 

deflagrou uma série de revoltas no país. 

 Mudanças no setor militar foram feitas com o objetivo de enfraquecer algumas forças 

estatais candidatas à eleição presidencial programada para ocorrer em janeiro de 1938. Vários 

oposicionistas foram presos, bem como funcionários públicos, civis e militares acusados de 

manter ligações com membros da ANL foram investigados por participação em atos e crimes 

contra as instituições políticas e sociais até que, em novembro de 1937, a possibilidade de 

uma nova revolta comunista, que ficou conhecida como Plano Cohen, foi usada como 

pretexto para cancelar as eleições de 1938. Foi redigida em segredo uma nova Carta, 

garantindo poderes a Vargas para continuar no cargo e estabelecer uma nova Constituição – 

momento marcado e conhecido como golpe do Estado Novo (1937-1945) que instaurou a 

ditadura. 

 Embora esse período tenha sido favorável à esfera econômica, pois, conforme estudo 

de Draibe (1981), constituiu-se, com evidência, o capitalismo industrial e o Estado capitalista 

no Brasil, rigorosas leis de censura foram decretadas e o intervencionismo estatal 

intensificado, de modo que Getúlio Vargas pudesse conduzir o país sem intervenção 

legalizada da oposição. 

 Esse regime político interferiu diretamente na imprensa, uma vez que a censura 

proibiu o surgimento de alguns jornais, fechou outros e controlou o que seria divulgado na 

imprensa falada e escrita, além de decretar a prisão de inúmeros jornalistas. Para tanto, 

conforme Sodré (1999:381), “a ditadura criou órgão específico, o Departamento de Imprensa 

e Propaganda [DIP], chefiado por Lourival Fontes, segundo o modelo nazista; o famigerado 

DIP controlava a imprensa e o rádio e baixava listas de assuntos proibidos. (...) Os jornais 

passaram, assim, por gosto ou contragosto, a servir à ditadura.” 

 Outros fatos sucederam-se no decorrer da história. Contudo, foi nesse contexto que a 

imprensa brasileira se desenvolveu, marcada desde os fins do século XIX ao início do século 
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XX pelo avanço das relações capitalistas, ascensão da burguesia, movimentos militares, 

revoltas, censura, entre outros processos que configuraram a transição da imprensa artesanal à 

imprensa industrial. 

 Em termos de configuração e composição, nas primeiras décadas do século XX, os 

jornais ainda possuíam em média quatro páginas, que foram aumentando progressivamente ao 

longo do tempo. Ainda não eram empregadas as manchetes e outros processos jornalísticos já 

aplicados diretamente em imprensas do norte da Europa, por exemplo. 

 Atrasado em relação a outros países, o estilo jornalístico brasileiro, desde o surgimento 

da imprensa no país, organizou-se a partir de influências: portuguesa, francesa, britânica, 

italiana, alemã, espanhola e, principalmente, norte-americana. Relacionando o estilo ao 

contexto sócio-histórico, Seabra (2002) estabelece cinco fases de desenvolvimento do 

jornalismo no Brasil: 

1) jornalismo literário (início ao fim do século XIX): a imprensa era vista como meio de 

debate de ideais doutrinários e ideológicos entre políticos e líderes de movimentos 

emancipatórios ou conservadores. A introdução das impressoras a vapor, do papel-jornal 

de baixo custo e do telégrafo propiciou mudanças na forma de se fazer jornalismo, dando 

início a uma nova fase; 

2) jornalismo informativo estético (final do século XIX aos primeiros decênios do século 

XX): com o desenvolvimento das empresas jornalísticas devido à urbanização, à 

industrialização e à capitalização agroexportadora do café, a informação, seja de ordem 

política, econômica ou social, passa a ser vista como produto destinado às classes médias 

da população. Nesse momento, ocorre uma maior aproximação com o modelo de 

imprensa norte-americano; 

3) jornalismo informativo utilitário (do período entreguerras a meados do século XX): 

novos veículos de comunicação como o rádio e a revista propiciam a modernização do 

jornal, gerando uma nova forma de apresentação com um novo padrão visual e renovação 

do estilo para divulgar a informação (momento em que surgiu a técnica do lead, por 

exemplo10); 

4) jornalismo interpretativo (final do século XX – período relativo aos anos 1970 a 1980): 

após o aparecimento da televisão, o jornal passa por mudanças que provocam 

reconfigurações em relação ao modelo de leitor e ao estilo de se fazer jornalismo, 

                                                 
10 No Brasil, esse novo estilo consolida-se na década de 1950. 
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renovando e valorizando a reportagem com maior utilização de recursos visuais e uso da 

cor no material impresso; 

5) jornalismo plural (final do século XX ao início do XXI11): período de mudanças que 

levou grandes jornais, como O Globo e o Estado de S. Paulo, a passar por alterações 

gráficas, editoriais e de conteúdo para atender a um diversificado público leitor. A 

convergência de novas tecnologias (o rádio, a televisão, os magazines, principalmente, a 

internet) e de estilos (literário, informativo, interpretativo) gerou uma variedade de novos 

estilos jornalísticos, inclusive de valorização de estilos pessoais, que alterou o processo 

de coleta, armazenamento e comercialização de informações para o público. Essa 

convergência resulta em um novo modelo, denominado por Seabra de jornalismo plural, 

que mudou o eixo de controle da informação. Nessa fase, observa-se uma pluralidade de 

manifestações sociais, na medida em que “a internet permitiu uma pulverização do 

controle dos meios de informação”. Segundo o autor (2002: 45), “assiste-se a um retorno 

a um tipo de jornalismo que parecia extinto: o da imprensa de opinião, no melhor estilo 

do ‘jornal-tribuna’ do século XIX”, de modo que qualquer um “pode ter seu próprio 

jornal (ou página) na rede, para dizer o que pensa sobre qualquer assunto”. 

Exemplo de que as mudanças acontecem na forma de se fazer jornalismo e de que os 

modelos estrangeiros e as inovações tecnológicas influenciam a composição e a 

transformação dos gêneros do jornal é o texto 94, de nosso corpus, conforme podemos 

verificar pelos trechos sublinhados. Nesse texto, intitulado O que muda e o que permanece, 

publicado em O Estado de S. Paulo, em 14 de março de 2010, afirma-se que: 

• “A reforma do Estado, que começa a ser implantada na edição de hoje - mais abrangente do que as 

anteriores, porque além de mudanças gráficas valoriza as novas tecnologias da informação (...) muda a 

forma, para tornar mais fácil e atraente a leitura, mas permanece inalterado o seu compromisso com a 

qualidade e a exatidão da informação e com a ética jornalística. É assim, mudando para continuar o mesmo, 

que o Estado fica sempre em dia com o progresso técnico, na apresentação das matérias, sem se afastar do 

cuidado com o conteúdo e a opinião.” 

• “Tanto no que se refere ao jornal impresso como ao portal do Estado na internet, procurou-se adotar o que 

de mais moderno existe hoje no mundo, com o objetivo de apresentar aos leitores as informações de forma 

clara e bem organizadas. (...)” 

• “(...) A página inicial do portal adotará o conceito europeu de organização, com duas colunas, uma para o 

noticiário de maior importância e outra para tudo o que for considerado interessante para os internautas.”  

                                                 
11 Seabra refere-se à fase jornalismo plural como “modelo atual”, relativa aos anos 1990 em diante (pelo menos, 
até 2002, momento da publicação do trabalho do autor). 
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• “Essa parte da reforma tem uma posição especial na estratégia do Estado para manter a fidelidade dos seus 

leitores mais jovens e conquistar outros da mesma idade, de maneira a continuar desempenhando um papel 

importante para as novas gerações, no terreno da informação.” 

• “Se nisto o Estado não muda, porque faz parte de sua identidade, de sua credibilidade, de seu patrimônio 

moral, ele está sempre aberto, por outro lado, ao progresso técnico, que permite avanços constantes na 

forma de apresentar as informações a seus leitores.” 

 

Recapitulado o contexto de desenvolvimento da imprensa no país, a seguir, 

focalizamos a constituição da imprensa paulista, relacionada ao momento sócio-histórico 

correspondente ao recorte desta pesquisa. 

 

 

1.2) A imprensa brasileira: a formação do jornalismo paulista 

 

 Passados dezenove anos da inauguração, em 1808, da tipografia no Brasil, ainda era 

precária e demorada a instalação de outras máquinas de impressão tipográfica pelas principais 

cidades do país. Devido a esse atraso, surgiu, em 1823, o primeiro jornal de São Paulo, O 

Paulista, um periódico bi-semanário, manuscrito por falta de uma tipografia nesse local. Após 

várias tentativas sem sucesso com a Corte, quando já havia quase trinta jornais espalhados 

pelas províncias do país, somente em 1827 surge o primeiro jornal impresso de São Paulo, O 

Farol Paulistano. Outros jornais, então, surgiram, tais como: O Observador Constitucional, 

Correio Paulistano, Diário de S. Paulo, Ypiranga. 

 Em 1854, São Paulo ainda era vista como uma grande aldeia, mas que já começava a 

passar por mudanças significativas: investimento de capitais em outras atividades devido à 

extinção do tráfico negreiro, surgimento de bancos, construção de estradas de ferro etc. A 

imprensa, nessa época e nas décadas seguintes, constituía-se por acadêmicos que 

movimentavam a vida da cidade. Conflitos do momento, tais como o fim da guerra com o 

Paraguai e a insatisfação de estudantes, intelectuais, militares e padres com a estagnação 

política imperial, começavam a se refletir na imprensa por meio de críticas, denúncias e 

propagação de ideais republicanos, como forma de combater o governo conservador. 

 Em âmbito nacional, as ideias republicanas intensificaram-se na fase final do Segundo 

Império (1840-1889), principalmente, com a publicação do Manifesto Republicano em 1870 
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e, destacadamente, com a fundação do Partido Republicano Paulista (PRP). Nesse momento, 

outros fatores que contribuíram para a queda do Império foram: os conflitos da Igreja com o 

Governo, levando o clero a apoiar a causa da República; os conflitos entre militares e o 

governo; a abolição da escravidão e a expansão cafeeira, as quais geraram novos grupos 

sociais influentes na participação política, bem como a formação de outra força de trabalho 

formada pelos imigrantes que constituíam grande parte do operariado paulista.  

 No século XIX, a aceleração da urbanização e industrialização de São Paulo ocorreu 

por meio da expansão comercial, da instalação progressiva das primeiras indústrias de bens de 

consumo, da construção de ferrovias, acompanhada da chegada dos imigrantes e de estudantes 

de Direito que ampliavam o mercado consumidor. 

 A imprensa, nesse contexto, se desenvolve e contribui para a difusão dos ideais 

daqueles que compunham o PRP (advogados, médicos, engenheiros, políticos, funcionários e 

proprietários rurais que formavam a chamada classe conservadora), cujos principais órgãos 

oficiais foram os jornais Correio Paulistano e A Província de São Paulo. 

 Começava a se configurar, por volta de 1880, uma imprensa abolicionista e 

republicana12 que refratava os problemas do momento e via a necessidade de discutir, pôr em 

dúvida, analisar e combater a monarquia, tida como obstáculo ao desenvolvimento material e 

cultural do país. 

 A partir dos anos 1900, enquanto em outros Estados a imprensa estava em transição da 

fase artesanal para a industrial, São Paulo destacou-se como centro industrial em 

desenvolvimento e sua grande imprensa começou a apresentar maior evidência para o tema 

político. Para tanto, segundo Sodré (1999), os jornais brasileiros, de modo geral, adotaram 

uma linguagem violenta, orientada pelo pensamento de pequenos burgueses, para os quais o 

regime republicano era satisfatório, porém não funcionava adequadamente devido àqueles que 

o regiam. Daí decorre, geralmente, o ataque à pessoa e não propriamente ao fato político 

abordado nos periódicos. 

 Historicamente, nesse início de século13, São Paulo começava a tornar-se o maior 

centro industrial do país, favorecido pelas rendas da lavoura cafeeira, bem como pelas 

                                                 
12 Entre esses jornais abolicionistas e/ou republicanos paulistas, destacam-se: A Redempção, A Liberdade, A 
Pátria, Liberal Paulista, Diário Liberal. 
13 A título de informação, no início do século XX, destaca-se o aparecimento de inúmeras revistas na imprensa 
paulista, tais como: Chácaras e Quintais, A Vida Moderna, Cri-Cri , Alvorada, O Pirralho, A Cigarra, Panoplia. 
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técnicas trazidas pelos imigrantes europeus no cultivo desse produto, no período 

compreendido de 1894 a 1919, também conhecido por República do café-com-leite. Com a 

queda da antiga oligarquia açucareira, as oligarquias do café e do leite consolidaram-se no 

poder: ora políticos de São Paulo (café), ora políticos de Minas Gerais (leite), caracterizando 

um regime marcado pela troca de favores entre governo federal e governo estadual, dominado 

por coronéis. 

 Nessa fase de sucessão presidencial, em que se destacavam os problemas desse 

regime, era visível a presença da burguesia urbana na política, na economia e na imprensa. 

Sodré (1999: 356) assim descreve esse período, principalmente o da década de 192014: 

nessa camada social estava a maioria do público da imprensa: esse público influía 
nos jornais e era influenciado pelos jornais; e essa relação, na época, não era 
perturbada pelas forças econômicas que, mais adiante, tanto pesariam na orientação 
dos periódicos; a venda avulsa pesava, por outro lado, e muito, na vida deles, mais 
do que a publicidade: um grande jornal era, quase sempre, aquele que tinha tiragem 
grande. A sucessão presidencial, agora, encontrava outras condições para o seu 
processo e de alguma forma se desenvolveria sem a participação apaixonada da 
pequena burguesia. Tudo isso correspondia, em suma – ainda que os protagonistas 
não dessem conta – à deterioração do regime, que se aproximara da intransferível 
crise. 

  

 A estrutura política oligárquica do café-com-leite já não satisfazia, portanto, o grupo 

militar que rompeu seu conformismo diante da situação e iniciou uma série de revoltas para 

comandar o país. A sucessão de movimentos militares15, que atuavam com o objetivo de 

chegar ao poder, constituiu a fase preparatória da Revolução de 1930. Em São Paulo, um dos 

conflitos gerados pela Revolta Tenentista que marcou a história foi a ocupação militar 

ocorrida em cinco de julho de 1924, que deixou a cidade abandonada e bombardeada. 

 A partir de então, no âmbito da imprensa, foram compondo a tendência oposicionista, 

em apoio ao Partido Democrático e à Aliança Liberal, O Estado de S. Paulo, O Diário de S. 

Paulo entre outros jornais que começaram a circular: Diário da Noite e Folha da Manhã, em 

1925, e São Paulo Jornal, em 1926.  

Em 1929, outros acontecimentos políticos foram destaques na imprensa, como o fim 

do revezamento presidencial mineiro-paulista. Isso ocorreu quando Washington Luís 

(presidente paulista) indicou Júlio Prestes, representante da ala paulista, para sucessão do 

                                                 
14 Nesse período, São Paulo contava com mais de vinte editoras, publicando cerca de 203 títulos ao ano, segundo 
estudos de Sodré (1999). 
15 Os movimentos militares, também conhecidos por Revoltas Tenentistas, tiveram três fases: a Revolta dos 18 
do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes, entre 1925-1927. 
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cargo, a fim de garantir os interesses financeiros de São Paulo. A indicação contrariou os 

políticos mineiros, que romperam com o Partido Republicano Paulista (PRP) e, em aliança a 

outros Estados, passaram a apoiar candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. A reação aconteceu 

após a eleição de março de 1930 para presidente da República, da qual saiu vitorioso o 

candidato governista paulista, Júlio Prestes. Este foi, evidentemente, apoiado e defendido pela 

imprensa de São Paulo, como podemos verificar nos textos que compõem nosso corpus 

(números 64, 68 e 70), principalmente pelo jornal Correio Paulistano, então órgão do PRP. 

Considerado o resultado da eleição fraudulento, iniciou-se o movimento armado, 

liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou na 

Revolução de 1930 ou Golpe de 1930, como ficou conhecido, ao destituir o presidente 

Washington Luís em 24 de outubro do mesmo ano. 

 Dessa forma, a insatisfação da imprensa e da elite cafeeira era notória em São Paulo 

com a situação instaurada. A demora de Getúlio Vargas, à frente do Governo Provisório, em 

convocar a Assembléia Nacional Constituinte para preparar a Constituição de 1934 propiciou 

a formação da Frente Única Paulista (FUP), aliança política entre os principais partidos 

políticos do Estado de São Paulo, o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido 

Democrático (PD), cujos objetivos eram a constitucionalização do Brasil, a autonomia de São 

Paulo e a luta antiditatorial. 

Outros setores políticos do país, gaúchos e mineiros, manifestaram-se favoráveis à 

campanha constitucionalista; porém, naquele momento, não romperam com o governo de 

Getúlio Vargas. Assim, restrito ao estado de São Paulo, o movimento revolucionário 

espalhou-se na capital e no interior, marcando a chamada Revolução Constitucionalista de 

1932. 

 De modo geral, no âmbito da imprensa paulista, o final do século XIX foi marcado 

pelo surgimento e desaparecimento de inúmeros pasquins, jornais políticos, maçônicos, 

literários, religiosos, anticlericais, humorísticos, em língua estrangeira (principalmente, 

periódicos em italiano, alemão, francês, espanhol), além de jornais de apoio ao governo. 

 No início do século XX, destaca-se o surgimento de jornais clandestinos como forma 

de manifestação e resistência à ditadura. Esses jornais despertaram grande interesse e 

conseguiram circular várias vezes até a prisão de seus líderes. A título de exemplificação, 

Duarte (1972:35) cita O Brasil, o qual “dizia todas as verdades sobre a torva maquinação 

ditatorial armada contra o país”, cuja linguagem era de caráter violento e denunciava 
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nomeadamente Getúlio Vargas, Góis Monteiro e Francisco de Campos como “doutrinadores 

do fascismo indígena”. 

 Em síntese, por meio desse panorama histórico-social, verificamos que se trata de um 

período de estabelecimento de bases da imprensa brasileira, em especial da paulista, cujos 

jornais adotaram claro posicionamento e vínculo político-partidário. Para repercutir os anseios 

e a necessidade de se firmar um novo padrão de estrutura social (capitalista, republicana, 

democrática) que pudesse dar maior liberdade e autonomia à palavra impressa, nos jornais é 

veiculado um gênero discursivo próprio para a divulgação dos ideais e propósitos da 

instituição jornalística, a saber: a carta de editor. 

 Pressupomos que nessa prática social se manifestem estruturas linguísticas e 

discursivas que revelem a sua construção ao longo do tempo. É o que passaremos a investigar 

nos capítulos seguintes desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

O GÊNERO CARTA COMO TRADIÇÃO DISCURSIVA DA MÍDIA IM PRESSA: 
CONSTITUIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

 

Para tratar do gênero carta do editor em uma perspectiva diacrônica e identificar seu 

processo de constituição e transformação em jornais paulistas, bem como sua função no curso 

do século XIX ao início do XX, temos como eixo norteador o conceito de Tradições 

Discursivas (TD), proposto por Peter Koch (1990) e retomado por Johannes Kabatek (2006). 

Nessa perspectiva, considera-se que os textos são portadores de suas próprias 

tradições, tendo em vista que as TD não são uma tradição linguística particular de um idioma, 

mas, sim, uma tradição textual que perpassa produções orais e escritas. Dessas produções 

emergem regularidades discursivas ou formas textuais anteriormente produzidas pela 

sociedade, que permaneceram ou se modificaram ao longo do tempo. 

Desse modo, além de tratarmos do conceito em destaque, neste capítulo, abordaremos 

questões relativas ao gênero discursivo carta, com especial atenção à veiculada na imprensa: a 

carta de editor. 

 

  

2.1) O conceito de Tradição Discursiva: suporte para abordagem diacrônica dos gêneros 

 

 O conceito de TD (Diskurstradition) teve origem na Linguística Textual Alemã, a 

partir da classificação dos três níveis de linguagem, postulados por Eugenio Coseriu: o nível 

universal, o nível histórico e o falar individual, os quais correspondem, respectivamente, à 

atividade humana universal para designar por meio de signos linguísticos ou atividade do falar 

em geral; à língua instituída social e sistematicamente; e à concretização/atualização dos 

enunciados (discurso ou texto16). Uma vez que cada atividade baseia-se em saberes ou 

competências distintas – o saber elocucional, o saber idiomático e o saber expressivo – frisa-

                                                 
16 Coseriu faz distinção entre discurso e texto: o discurso corresponde à atividade do indivíduo em determinada 
situação, enquanto o texto corresponde ao produto de tal atividade (falado ou escrito). Em se tratando de uma 
linha de pesquisa diacrônica dos processos constitutivos do texto e transformação dos gêneros discursivos sob a 
perspectiva das TD, adota-se, nesta pesquisa, a concepção de texto como processo e produto, tendo o mesmo 
status de discurso, na medida em que podem ser recuperadas da materialidade linguística marcas das condições 
de produção, elementos do contexto, ideologia, intencionalidade. 
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se a competência textual, que diz respeito ao “saber que subjaz a configuração dos textos” 

(Coseriu, 1992:105), para abordar o conceito de TD. 

 Para a formulação desse conceito, Peter Koch e Wulf Oesterreicher propõem a 

reduplicação do nível histórico, pois, na medida em que todo texto tem uma finalidade 

comunicativa, segundo esses autores, a atividade do falar passaria por dois filtros até chegar 

ao enunciado: a língua (sistema e norma) e a tradição discursiva. O filtro da TD funcionaria 

como regente e organizador da produção textual, conforme se pode observar no seguinte 

esquema: 

 

FIGURA 2 – Esquema reduplicação do nível histórico segundo J. Kabatek (2006:508). 

 

 Na produção da fala/escrita, conforme Kabatek (2001:99), “a intenção do ato 

comunicativo teria que passar em cada momento pela ordem linguística que encadeia os 

signos de uma língua segundo suas regras sintáticas e pela ordem textual que atualiza certas 

tradições discursivas”. 

 Para concretizar determinado propósito quando se fala ou escreve, recorre-se na 

produção de textos a elementos linguísticos, modos ou produções discursivas já realizadas em 

sociedade que configurarão o gênero discursivo mais adequado a determinada atividade 

comunicativa e interacional. Assim, por exemplo, quando se tem por propósito produzir uma 

breve narrativa ficcional como o conto, busca-se no acervo da língua e na historicidade das 

TD formas regulares que identificam o gênero por sua finalidade: “era uma vez”, “há muitos 

anos”. Ou, ainda, para emitir uma saudação, uma fórmula como “oi”, “como vai”, “bom dia”. 

 Não se trata, pois, de uma tradição linguística particular, mas, sim, de regularidades, 

de fórmulas fixas, de tradições textuais que correspondem a textos de sentido completo que 

exteriorizam a tradicionalidade. Desse modo, a partir do dizer de Coseriu (1992:195), há não 

só fórmulas, provérbios, ditados, como também gêneros discursivos, gêneros literários, 

estilos, atos de fala que adquirem valor de signo próprio e configuram uma TD: 
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Si las fórmulas de saludo no pertenecen al nivel de la lengua particular, mucho 
menos las clases de texto como ‘noticia’, ‘silogismo’ o ‘soneto’. Las normas que 
constituyen esos textos no están simplemente por encima de la lengua particular, 
sino que ni siquiera pertenecen a la estructura linguística particular. 

 Em outras palavras, a TD relaciona-se ao linguístico, mas também incorpora o 

elemento cultural que transcende o escopo de uma língua particular. A atividade de falar, 

entendida como manifestação individual por meio de textos, envolve não só o contexto, o 

saber partilhado entre os interlocutores e determinado objetivo, como também a historicidade 

marcada por meio de tradições textuais historicamente transmitidas (Schlieben-Lange, 

1993/1983). 

 A partir da concepção coseriana e da combinação de diferentes aspectos da 

Sociolinguística e da Pragmática, Brigitte Schlieben-Lange, em 1983, aponta que o percurso 

histórico das línguas não é independente do percurso histórico dos textos e de seu contexto 

social. Nessa perspectiva, entende-se que os fatores sócio-histórico-culturais envolvidos em 

situações de interação favoreceriam a transformação dos textos ao longo do tempo, 

propiciando variações ou mudanças que os diferenciam de versões anteriores. A proposta de 

uma Pragmática Histórica desenvolvida pela pesquisadora fundamentou, posteriormente, a 

formulação do conceito de TD em trabalhos de Peter Koch17 e Wulf Oesterreicher18. 

Nesse sentido, estudos de Coseriu (1978, 1981, 1992) e Schlieben-Lange (1983) 

apontam, conforme afirma Kabatek (2006:507), a existência de “uma história dos textos 

independente da história das línguas e que o estudo das línguas deve tê-la em conta”. Trata-se 

de uma perspectiva da filologia pragmática alemã que associa a história da língua à história 

das tradições discursivas, bem como à história da sociedade. Assim, direciona-se o estudo dos 

textos para um enfoque dinâmico e funcional que ultrapasse as classificações e tipologias, de 

modo a incorporar abordagens que considerem o nível linguístico-discursivo imbricado ao 

nível sócio-histórico-cultural. 

 Nessa perspectiva, entende-se texto como um sistema de múltiplas relações formais, 

linguísticas, temáticas, discursivas, determinado por condições de produção sócio-históricas, o 

que “o torna instável e mutável”, segundo Gomes (2005:87-89). Dessa forma, de acordo com 

                                                 
17 KOCH, Peter. Diskurstraditionen: zu ihrem sprachtheoretischen Status und ihrer Dynamik. In: FRANK, 
Barbara; HAYE, Thomas Haye; TOPHINKE, Doris (eds.). Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit.Tubingen: 
Narr, 1997, p. 43-79. 
18 OESTERREICHER, Wulf. Zur Fundierung von Diskurstraditionen. In: FRANK, Barbara; HAYE, Thomas 
Haye; TOPHINKE, Doris (eds.). Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit.Tubingen: Narr, 1997, p. 19-41. 
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a autora, tem-se por concepção texto como processo e não como produto porque passa pelo 

contínuo das TD. 

Cada comunidade tem seu sistema de fala e escrita, suas variedades linguísticas 

específicas, que leva em conta a historicidade da língua de cada comunidade. Para Kabatek 

(2005), há uma historicidade secundária (referente à tradição) que está além de uma 

historicidade primária (referente à língua ou ao idioma). As TD não seriam, assim, 

delimitadas pela historicidade da língua internalizada pelo indivíduo, mas ultrapassariam os 

limites do sistema da língua, uma vez que são repetições de elementos significáveis de 

qualquer manifestação cultural. 

 Envolvendo a historicidade dos textos, os princípios das TD revelam a recorrência a 

certos modos de falar/escrever em toda prática textual. Tendo-se por base a relação entre 

enunciado e tempo, o conceito de TD pode ser entendido, de modo geral, como “modos 

tradicionais de dizer as coisas”. De modo específico, segundo Kabatek (2006:512, grifo 

nosso), define-se TD como: 

a repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de 
escrever ou falar que adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-
se formar em relação a qualquer finalidade de expressão ou qualquer elemento de 
conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de união entre atualização e 
tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois 
elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que evocam 
uma determinada forma textual ou determinados elementos linguísticos 
empregados. 

 Não se trata de qualquer repetição de um elemento que forma uma TD. A repetição só 

configura uma TD quando é significável e constituída historicamente. Tendo valor de signo 

próprio, “uma TD é ‘mais’ do que um simples enunciado; é um ato linguístico que relaciona 

um texto com uma realidade, uma situação, etc., mas também relaciona esse texto com outros 

textos da mesma tradição” (Kabatek, 2006:513).  

 Trata-se, portanto, de modelos discursivos que organizam, junto com o sistema, o 

texto individual concreto. Tais modelos não configuram apenas formas e fórmulas, mas 

também convenções relativas a procedimentos textuais e convenções no nível das 

superestruturas. Em outras palavras, configuram regularidades/padrões textuais repetíveis e 

reconhecíveis pelos usuários do sistema linguístico. 

 Nesse sentido, “a forma como as pessoas escrevem hoje os diferentes textos é fruto de 

uma tradição que apresenta mudanças e permanências” (Gomes, 2005:91). No processo de 
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mudança, algumas características são mantidas e permitem identificar tradições discursivas. 

Outros elementos textuais mudam em função de fatores linguístico-discursivos e sócio-

históricos, bem como podem ser extintos para atender novas demandas ou propriedades 

funcionais de um gênero discursivo, por exemplo. 

 Assim, modelos textuais modificam-se, dando origem a novas formações, sem que 

deixe de existir uma continuidade histórica. Castilho da Costa (2008) afirma que Peter Koch 

(1997) já apontara que novas tradições surgem a partir de tradições culturais e discursivas já 

existentes, em que alguns elementos permanecem e outros desaparecem, tornando-se 

disfuncionais em relação ao objetivo comunicativo. Ao se tornar disfuncional, um gênero 

discursivo pode desaparecer ou ser modificado, dando origem a novas TD. 

 Os estágios no processo de mudança e constituição de novas TD nem sempre são 

nítidos, pois traços iniciais podem ter sido perdidos ao longo da evolução de uma TD até o 

seu estágio mais avançado, o qual talvez não corresponda imediatamente ao modelo que lhe 

serviu de base, tendo em vista que outros elementos vão sendo incorporados aos textos. Essa 

ideia é representada a seguir, em um modelo elaborado por Peter Koch: 

 
 FIGURA 3 – O contínuo de filiação das tradições discursivas segundo P. Koch (1997:60) 

 

 As TD podem sofrer, ainda, mudanças por convergências e mistura de tradições, de 

acordo com o esquema proposto por Peter Koch: 

 

FIGURA 4 – Esquema mistura de tradições culturais segundo P. Koch (1997:67). 
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 A partir de determinado momento, em seu percurso, uma tradição discursiva ganha 

traços de outras tradições, gerando uma mistura ou um novo tipo de TD. Segundo Simões 

(2007: 148), nesse caso, ocorre uma complementação de características de diferentes tradições 

discursivas. Como exemplo, o autor cita os programas televisivos que relacionam informação 

e entretenimento. 

 Essas transformações são características também no âmbito da linguagem, 

particularmente nos gêneros discursivos, por meio dos quais realizamos nossas práticas 

sociointerativas. Além de serem eles próprios modelos textuais, neles estão presentes padrões 

de realizações discursivas, traços estilísticos e esquemas textuais convencionais que os 

constituem ao longo do tempo. 

 Dessa forma, cabe apontar alguns aspectos referentes às concepções de gênero 

discursivo e tradição discursiva, pois os limites entre tais concepções parecem, por vezes, 

confusos por estarem estreitamente relacionados. Buscamos nas obras de Bakhtin os 

fundamentos para a concepção de gênero discursivo e seus elementos constituintes, e, 

particularmente, nos estudos de Kabatek, os fundamentos para o conceito de tradições 

discursivas e para o trabalho com a historicidade do gênero e suas regularidades numa 

abordagem diacrônica. 

 Primeiramente, destacamos que, nesta pesquisa, gênero discursivo e tradição 

discursiva não são tomados como sinônimos. 

Os gêneros discursivos são entendidos aqui como formas de comunicação ou tipos 

relativamente estáveis de enunciados, concebidos em esferas ou campos sociais e constituídos 

por três elementos: forma composicional, conteúdo temático e estilo. Nessa perspectiva, é 

considerado o caráter histórico, social e cultural do gênero, bem como é pressuposto o seu 

contínuo processo de transformação à medida que as esferas se desenvolvem. 

 Por sua vez, as tradições discursivas são entendidas como padrões/modelos textuais a 

que recorremos no processo de produção de qualquer gênero discursivo. Trata-se de 

regularidades textuais realizadas por meio de: fórmulas textuais, estilos, gêneros literários, 

atos de fala, entre outros aspectos sintáticos, lexicais, etc. Essas regularidades podem 

permanecer ou ser modificadas de acordo com as necessidades do gênero, no sentido de serem 

ou não funcionais para determinado gênero discursivo. 
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 Para exemplificar como as tradições discursivas podem combinar continuidades e 

descontinuidades, Kabatek (2003) elaborou um esquema simplificado de vários tipos de TD, 

que apresentamos a seguir: 

 
QUADRO 1 – Esquema simplificado de tipos de tradições discursivas segundo Kabatek (2003: 6) 

 

 Kabatek (2003: 6) explica ainda: 

 

Hay que precisar que a veces es difícil saber si las combinaciones de varias 
continuidades son efectos de varios procesos consecutivos o de un proceso 
simultáneo. Y aún habrá que añadir que hay un continuo entre tradición fija y 
tradición libre y que en el segundo caso a veces resulta difícil saber si realmente 
estamos ante una tradición o ante un caso de poligénesis. Además, los elementos que 
forman una tradición no se suelen presentar de forma aislada, sino muchas veces en 
combinación con otros. En ocasiones es precisamente la combinación de varios 
elementos la que conforma una tradición. Así, por ejemplo, el lazo de unión entre 
dos textos en una misma lengua puede ser casi nulo, pero la combinación de dos 
lenguas en um texto ya puede señalar una tradición más o menos precisa, como la 
presencia de frases latinas en un texto francés, alemán o español moderno indica 
generalmente la pertenencia a La tradición del discurso culto. Los dos puntos del 
continuo de tradición van desde la repetición exacta de un texto hasta la tradición 
únicamente de un elemento aislado, siendo los demás elementos divergentes. 

  

 A concepção de tradição discursiva de Johannes Kabatek se difere da concepção de 

Wulf Oesterreicher. Este pesquisador concebe como tradições discursivas quaisquer 

produções comunicativas estabelecidas dentro de grandes domínios discursivos (técnico, 

filosófico, teológico, militar, científico etc.) que são determinados por coordenadas históricas 

e sociais e formam um quadro semiótico social. 

 Oesterreicher adota a expressão tradição discursiva como sinônimo de gênero 

discursivo, por entender que: 

tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 
T  
C  
L  

T  
C  
L  

T  
C  
L  

T  
C  
L  

T  
C  
L  

T  
C  
L  

tradición “fiel” traducción 
tradición de un 
género en una 
lengua 

transformaciones 
textuales en una 
lengua 

transformaciones 
textuales en 
diferentes 
lenguas 

sólo tradición 
temática 

p.ej. varias 
copias de un 
manuscrito 

cualquier 
traducción 

p.ej. diferentes 
sonetos 
italianos de 
épocas 
distintas 

p.ej. Poema de 
mio Cid-versión 
de las crónicas 

p.ej. sonetos de 
Petrarca e de 
Ronsard 

p.ej. Lanzarote 
francés (épico) 
y la versión 
alemana en 
prosa 

T=forma textual; C=contentido; L=lengua 
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• o termo tradição não pressupõe hierarquia e evita, assim, o caráter classificatório de 

determinado tipo textual;  

• o termo discurso, no lugar de texto, evitaria a associação com produções escritas; 

• o termo tradição discursiva assinala o caráter dinâmico e histórico das formas de 

comunicação e compreende o uso, as técnicas e os processos linguísticos envolvidos nas 

práticas interacionais. 

 Para o pesquisador alemão, as TD podem ser identificadas ao se estabelecer um 

contínuo entre proximidade e distância comunicativa, conforme o esquema19 a seguir: 

 
FIGURA 5 – Contínuo entre imediatez e distância comunicativas segundo W. Oesterreicher (2009) 

  

 Dependendo da gradação estabelecida entre as condições comunicativas e os eixos de 

proximidade e de distância correspondentes, pode-se identificar determinada TD, seja, uma 

conversa familiar, uma carta pessoal, uma entrevista, um artigo editorial, entre outras. Assim, 

                                                 
19 O esquema exposto neste trabalho foi apresentado por Wulf Oesterreicher, no minicurso Las Tradiciones 
Discursivas y La Linguística Variacional, em novembro de 2009, durante o I Seminário Internacional de 
Tradições Discursivas, realizado na USP. 
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de acordo com Oesterreicher, levando-se em conta os valores paramétricos – a) privacidade, 

b), familiaridade entre interlocutores, c) envolvimento emocional, d) ancoragem situacional, 

e) campo referencial, f) proximidade física entre interlocutores, g) cooperatividade na 

produção (grau de intervenção na produção do discurso), h) dialogicidade, i) espontaneidade, 

j) desenvolvimento temático –, temos os seguintes exemplos gráficos20 correspondentes a uma 

carta privada e a um sermão: 

 

 
FIGURA 6 – Gráfico representativo de uma carta privada no contínuo entre imediatez e distância 

comunicativas segundo Oesterreicher (2009)  

 

 
FIGURA 7 – Gráfico representativo de um sermão no contínuo entre imediatez e distância comunicativas 

segundo Oesterreicher (2009)  

 

 A partir dos exemplos, segundo o pesquisador alemão, é possível perceber os graus de 

proximidade e distância comunicativas e os parâmetros comunicativos marcados que indicam 

as diferenças entre as TD – uma típica da prática escrita e outra da oral. Contudo, nessa 

perspectiva, é possível verificar também um entrecruzamento de aspectos dos meios gráfico e 

sonoro em que são estabelecidas relações entre oralidade e escrita nos gêneros, isto é, é 

                                                 
20 Os gráficos expostos neste trabalho foram apresentados por Wulf Oesterreicher, no minicurso Las Tradiciones 
Discursivas y La Linguística Variacional, em novembro de 2009, durante o I Seminário Internacional de 
Tradições Discursivas, realizado na USP. 
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possível verificar gêneros em que se daria uma mescla dessas modalidades, tal como ocorre, 

por exemplo, em entrevistas publicadas em revistas, nas cartas pessoais, nos chats, na 

conversação via internet: do produto escrito recuperamos traços da produção oral. 

 De acordo com Castilho da Costa (2009: 748), “no estudo da problemática 

escrita/oralidade, verificou-se que as condições de produção de enunciados levam a 

estratégias e formas de verbalização históricas e discursivo-tradicionais que determinam os 

discursos concretos e neles se manifestam”. 

 Ao recorrer aos estudos de Oesterreicher, neste trabalho, buscamos não só apontar 

uma perspectiva diferente daquela que adotamos a respeito do que se concebe como TD, 

como também destacar a influência do nível histórico na produção de textos concretos, pois 

conforme o autor (2002: 359), “todo discurso individual guiado por determinados modelos 

discursivos – os gêneros ou as tradições – se constitui no marco de uma série de constelações 

comunicativas que controlam os traços específicos de cada discurso e as possíveis 

modalidades de sua produção e recepção”. 

Do mesmo modo, nesta pesquisa, ao tomar por fundamento a concepção bakhtiniana 

de gênero discursivo, buscamos os aportes teóricos para o estudo da prática social carta com 

base em seus elementos de constituição (composicionais, temáticos e estilísticos) que podem 

caracterizar suas formas variantes, em diferentes contextos. 

Em outras palavras, investigaremos os padrões textuais que nos permitem percebê-los 

como tradições que constituem o gênero discursivo ao longo do tempo. Nesse sentido, ao 

apoiarmo-nos na concepção de TD, retomada por Johannes Kabatek dos estudos de Peter 

Koch, buscaremos apontar as regularidades discursivas que compõem a carta do editor e a 

identificam com características próprias da redação jornalística. Para tanto, faz-se necessário, 

primeiramente, voltarmos o olhar para o gênero carta. 

 

 

2.2) O gênero discursivo carta 

  

 Em seu percurso, a carta passou por contínuas transformações que originaram 

diferentes ramificações desse gênero. Ao observar o curso dessa tradição discursiva, verifica-

se “como é possível a ocorrência da diversidade sem que haja desvinculação do tronco 
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comum que a originou” (Gomes, 2007:110). Diante disso, faz-se necessário apresentar 

questões específicas relacionadas a esse gênero discursivo. 

 Entendemos a carta como uma prática social que ganha suas especificidades e assume 

uma função em cada esfera/campo de atividade humana em que é constituída. Na visão 

bakhtiniana, todo gênero discursivo está imediatamente relacionado à esfera onde circula, é 

produzido e recebido, pois como tipo relativamente estável de enunciado, reflete e refrata a 

realidade segundo os princípios da esfera, por meio do conteúdo temático, da construção 

composicional e do estilo. 

Desse modo, é preciso ter em vista a influência da esfera na produção dos gêneros nos 

diversos campos da comunicação social, pois as esferas/campos compreendem um espaço de 

reflexão e refração21, ou seja, um espaço de produção ideológica e de refração de instâncias 

ideológicas do cotidiano e de ideologias já constituídas, marcadas na construção de um 

enunciado. 

A refração não se daria diretamente como reflexo do meio social, da infraestrutura 

socioeconômica, para as esferas ideológicas constituídas, ou vice-versa, mas passa 

necessariamente pela ideologia do cotidiano, que estão sujeitas às influências de todas as 

esferas, para depois ser a realidade refratada nas esferas ideológicas constituídas (religião, 

literatura, direito, etc.). 

Conforme os estudos de Grillo (2006:144), “a ideologia do cotidiano está ligada à 

palavra interior e acompanha todos os gestos e atos da consciência humana. Ela é ponto de 

partida para a constituição das esferas ideológicas, mas também sofre delas a influência”. 

 Nesse sentido, para o estudo do gênero carta na esfera jornalística, tem-se em vista as 

influências que o campo/esfera exerce sobre o modo de apreensão e transmissão do real 

(acontecimentos cotidianos) nas atividades humanas, fazendo com que cada gênero possua 

determinados princípios de seleção, formas de visão e concepção da realidade, diferentes 

graus de abarcá-la em sua profundidade (Bakhtin/Medvedev, 1928/1994). Isso será projetado 

em cada gênero, em seus três elementos ou características típicas: o tema (ou conteúdo 

temático), a forma (ou estrutura composicional) e o estilo. 

                                                 
21 A refração, na perspectiva bakhtiniana, está ligada à ideia de dialogismo e significa que a relação de um 
enunciado com o real é mediada pela palavra do outro, pelos enunciadores anteriores. Em outras palavras, trata-
se do modo próprio de um grupo conceber/construir a realidade por meio da palavra que não só reflete, mas 
recria o real. 
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O tema, entendido como o modo de conceber o real, é “único, dinâmico e não 

reiterável” (Bakhtin/Volochinov, 1929/1997:128). Nas trocas sociais, os gêneros podem 

apresentar temas típicos; contudo, esse elemento do gênero não se identifica em uma palavra 

ou em períodos isolados, mas, sim, no “enunciado completo enquanto ato sócio-histórico 

determinado” (Bakhtin/Medvedev, 1929/1994:212). Concebido como forma de refratar a 

realidade e regido pelos princípios da esfera, o conteúdo temático imprime no gênero a 

intenção discursiva do enunciador e sua apreciação social. 

Levando em conta não só a diversidade dos gêneros e sua circulação, produção e 

recepção no meio social, o qual lhe dá sentido e totalidade, como também as coerções 

exercidas pelo campo/esfera, o tema, como enunciado portador de uma expressão valorativa, 

não deixa de ser motivado pela “reação a enunciados precedentes sobre o mesmo tema e pela 

participação da posição responsiva do destinatário” (Grillo, 2006:147). 

 Desse modo, os elementos da forma composicional estão a serviço da organização do 

material verbal do enunciado, cuja construção é influenciada por aquele a quem se direciona o 

projeto de dizer, o que determina, por sua vez, o tipo de estruturação e as formas que 

modelam o discurso. 

 Na organização do discurso, são empregadas formas típicas da enunciação que dizem 

respeito ao estilo. Bakhtin aponta que a escolha dos recursos linguísticos também é apropriada 

às especificidades de cada esfera e ao tipo de relação entre os interlocutores. O destinatário, 

desse modo, determina não só a construção composicional, como também o estilo do 

enunciado, pois os recursos linguísticos selecionados são processados em função: do gênero 

que modela o discurso, do destinatário e do objetivo que se pretende atingir em determinada 

interação. Assim, “sem levar em conta a relação do falante com o ‘outro’ e seus enunciados 

(presentes e antecipáveis), é impossível compreender o gênero ou estilo do discurso” 

(Bakhtin, 1979/2003: 304). 

Em um processo de inter-relação entre forma, conteúdo e estilo, os recursos 

linguísticos são ajustados em função do projeto discursivo do falante. Tal projeto de dizer – 

“intenção discursiva” ou “vontade discursiva” –, segundo Bakhtin (1979/2003: 281), é que 

“determina a forma do gênero na qual será construído o enunciado”. Ancorado em 

convenções sociais em seus diferentes graus, esse processo envolve a interação, a situação 

pragmática e a questão de avaliação de um enunciado da seguinte forma: 
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O significado e a importância de um enunciado na vida (seja qual for a espécie 
particular deste enunciado), não coincide com a composição puramente verbal do 
enunciado. Palavras articuladas estão impregnadas de qualidades presumidas e 
não enunciadas. O que se chama de ‘compreensão’ e ‘avaliação’ de um enunciado 
(concordância ou discordância) sempre engloba a situação pragmática extraverbal 
juntamente com o próprio discurso verbal. A vida, portanto, não afeta um 
enunciado de fora; ela penetra e exerce influência num enunciado de dentro, 
enquanto unidade e comunhão da existência que circunda os falantes e unidade e 
comunhão de julgamentos de valor essencialmente sociais, nascendo deste todo 
sem o qual nenhum enunciado inteligível é possível. (Bakhtin/Voloshinov, 
1927/1976:11, grifo nosso) 

 

 Ao partir dessa perspectiva, entendemos o enunciado como fenômeno histórico cujo 

valor social lhe é atribuído pela seleção do objeto, da palavra, bem como pela seleção do 

conteúdo, da forma e da relação entre forma e conteúdo (Bakhtin/Medvedev, 1928/1994:195-

6). 

Além dos elementos destacados até aqui, para tratar do gênero discursivo carta, 

apoiamo-nos também numa concepção de gênero como evento histórico de práticas sociais 

que estabilizam determinadas rotinas de interação, baseada em parâmetros pragmáticos e 

discursivos, proposta por Marcuschi (2002). 

O autor assinala outro elemento para a questão do gênero: a função. Trata-se de um 

ponto relevante, tendo em vista que a carta, aqui estudada, reflete e adapta-se ao contexto em 

que é produzida e à atividade a qual está relacionada: publicação jornalística; intimação; 

encontros acadêmicos; cadastro; abertura de contas bancárias; renovação de assinatura; venda 

de produtos; eleição; matrícula; etc. 

 Pela possibilidade de circular em diversos campos de atividades, dependendo da 

função e em que atividade os participantes estão engajados, a carta pode apresentar diferentes 

formas de realização: carta pedido, carta resposta, carta pessoal, carta programa, carta 

circular, carta de crédito, carta aberta, carta do leitor, carta ao leitor, carta de intimação, etc. 

 Frente a essa variação tipológica, torna-se pouco esclarecedor o termo “carta”, pois, 

segundo Paredes Silva (1997), este é abrangente para incluir todas as formas de realização sob 

um mesmo rótulo. Assim sendo, não se pode colocar todos os tipos de carta em uma mesma 

categoria, uma vez que o conteúdo desse gênero permite qualquer tipo de comunicação e 

abarca propósitos diversificados. Para a referida autora, com exceção de algumas expressões 

formulaicas em seções iniciais ou finais, o corpo da carta pode conter informações a respeito 

das vantagens de um cartão de crédito, do condomínio ou, ainda, das novidades de um amigo 

que mora no exterior. 
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 Para Andrade (2007), tal variação tipológica é dada não só pela variação de lugar, 

tempo, contexto, condições de produção, como também pelo grau de relacionamento entre 

remetente-destinatário, esfera de circulação – espaço público ou privado –, bem como pelas 

finalidades e uso do gênero.  

Utilizadas em contextos específicos e em situações em que não há contato imediato 

entre emissor e destinatário, as cartas podem apresentar algum traço ou regularidade textual 

que as identificam, mesmo que sejam diversificadas em suas formas de realização e em seus 

propósitos. Conforme Marcuschi (2002), trata-se de um gênero flexível capaz de adaptar-se às 

novas exigências tecnológicas, modificando-se e adequando-se ao contexto de uso, servindo 

aos mais diversos fins, como, por exemplo, ao jornalismo. 

 

  

2.2.1) A carta na esfera jornalística: constituição e transformação 

 

 A carta é vista como um dos mais antigos veículos de comunicação social que, 

anterior à tipografia, foi a mais pura forma de jornalismo (Rizzini, 1968, 1988; Bahia, 1990; 

Melo, 2003). Para recuperar o percurso da carta como gênero base de constituição do jornal, 

leva-se em conta a TD como uma perspectiva que trabalha a concepção de texto como um 

processo condicionado por fatores sociais, históricos e culturais. Nesse sentido, “todas as 

manifestações e permanências observadas nos textos ao longo do tempo são fruto das ações 

sociais, das necessidades sociais e do curso natural da história” (Gomes, 2005:87).  

 Com base nessa linha de investigação, buscamos recuperar os aspectos em que a carta 

se destaca como parte dos processos que antecederam o surgimento do jornal e as formas de 

transmissão de informações. Para tanto, levaremos em conta “o percurso histórico da carta na 

imprensa, sua função em épocas distintas e seu papel no desenvolvimento ou (re)criação de 

outros gêneros” (Andrade, 2006a:130). 

 No percurso histórico do jornalismo, modificações ocorreram devido à interferências 

históricas, tecnológicas e econômicas, bem como devido à mudança do público leitor. 

Inicialmente formado pelas camadas aristocráticas da sociedade, o jornal remodelou-se, entre 

outros fatores, para atingir outras camadas sociais. Assim, estudar o gênero carta implica 
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recuperar os traços de permanência e mudança pelas quais passou o jornalismo ao longo de 

sua constituição histórica. 

 

 

2.2.2) Da carta manuscrita à gazeta impressa 

 

 Inicialmente de uso formal e oficial, quando eram lidas em voz alta por mensageiros 

para transmitir assuntos de Estado (administrativos, militares ou políticos), as cartas 

evoluíram para uso pessoal e depois tornaram-se um meio flexível de atender outros 

propósitos. Numa perspectiva retórica e histórico-cultural sobre gêneros, Bazerman (2006) 

aponta como a carta é um gênero fundador de outras práticas sociais e usos discursivos da 

língua, pois serviu de base para a tipificação de outros gêneros. 

 Para o autor (2006:83), a carta, em contextos específicos, “parece ser um meio flexível 

no qual muitas das funções, relações e práticas institucionais podem se desenvolver – 

tornando novos usos socialmente inteligíveis, enquanto permite que a forma de comunicação 

caminhe em novas direções”. À medida que vão se tornando semelhantes e regularizadas em 

uma forma, porém com funções diferentes no meio em que circulam, as cartas foram 

originando outros gêneros, ganhando formas e estilos diferenciados. 

 Da Antiguidade, as primeiras documentações que se tem sobre regras de escrita de 

cartas são os tratados de retórica. Nas teorizações de Bolonha, Erasmo de Rotterdam e Justo 

Lípsio, geralmente, a carta é definida como “um diálogo entre amigos e, como tal, deve ser 

breve e clara, adaptando-se aos seus destinatários e empregando o estilo mais apropriado” 

(Tin, 2005:18). Percebemos, nessa definição, uma perspectiva interativa e uma preocupação 

quanto ao estilo apropriado ao destinatário e quanto ao modo e à clareza da escrita que leve 

em conta o outro a quem o enunciador dirige sua mensagem. 

 Segundo o modelo proposto por Justo Lípsio, a carta é um gênero que comporta 

matéria variável tanto pública como privada. “Entre as públicas, esse gênero inclui: narrações, 

dissertações, deliberações, das coisas de estado, de guerra, de paz e outras tais. Entre as 

privadas, consolações, recordações, petições, repreensões, desculpas, conselhos, elogios” (cf. 

Tin, 2005:139). 
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 Devido à flexibilidade para integrar qualquer tipo de conteúdo, acreditamos que as 

transformações do gênero carta originando e influenciando a composição de outros gêneros 

podem ocorrer na medida em que a mensagem vai sendo adaptada ao destinatário ao mesmo 

tempo em que as condições históricas favorecem a adaptação do gênero ao contexto em que é 

empregado. 

Na Europa, no século XIV, havia correspondências de cunho burocrático com 

informações comerciais e documentos escritos em forma de carta22 que, no século XVI, 

ganharam suas especificidades e, possivelmente, começaram a se definir como requerimentos 

e relatórios, segundo estudos de Pessoa (2002).  O autor aponta que, no século XVIII, o 

romance epistolar surge como reflexo da difusão do hábito de escrever cartas, as quais 

revelam influência de uma linguagem mais próxima do cotidiano em virtude da diminuição do 

caráter retórico da linguagem usada na burocracia. 

 Conforme as transformações socioeconômico-culturais ocorreram, as cartas, que em 

princípio seguiam regras rígidas de escrita e estrutura, como práticas sociais, acompanharam 

essas mudanças, a fim de adaptar-se aos meios pelos quais é transmitida, criando, assim, uma 

TD que serviu de base para constituição de outros gêneros (Andrade, 2006b). 

 O processo de mudança e constituição de novas TD pode ser exemplificado pela 

historicidade dessas tradições, em que esquemas fixados socialmente são excluídos, 

substituídos ou complementados por outras tradições culturais. Assim, segundo a pesquisa de 

Simões (2007), discursos, tidos como modelo, produzidos por retóricos da alta Idade Média e 

desenvolvidos pela ars dictandi23 deram origem a outras TD. A partir da substituição de 

elementos rígidos constitutivos da carta – salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio – 

por elementos menos rígidos como o commendatio (elogio ao ouvinte) ou o pedido de 

atenção, a fim de atender às necessidades das práticas comunicativas, configuraram-se outros 

textos/discursos, tais como os sermões. 

 No âmbito da imprensa escrita, Pessoa (2002:201), ao apresentar um estudo da 

evolução do gênero carta na sociedade, destaca que o jornal também seria originário da carta, 

passando posteriormente a incorporá-la, porém de modo diferenciado. 

                                                 
22 Na Antiguidade e na Idade Média, a carta como escrito de cunho documental era denominada charta, 
enquanto a de cunho pessoal tinha a denominação embasada na tradição latina litterae. No português, charta 
perde tal sentido e é tida como escrito de caráter espontâneo (cf. Pessoa, 2002). 
23 Tratados ou manuais para classificação e sistematização de escrita de cartas. 
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 Especificamente, os estudos de Rizzini (1988) apontam que, na antiga Roma, a acta 

diurna populi romani foi um dos escritos antigos aparentados com o jornal. Os 

acontecimentos tidos como importantes eram publicados em tábuas que ficavam penduradas 

no muro da residência do pontífice. Desse processo, resultaram os annales maximi, os quais 

publicavam informações diárias sobre os atos do povo e os do Senado, em 69 a.C. Essas actas 

publicavam variados assuntos, abrindo espaço para o noticiário considerado vulgar. Cópias 

particulares eram feitas das actas, pois nem todos podiam lê-las no Fórum onde eram 

afixadas. No entanto, a divulgação ainda era restrita e para se manter informado sobre os 

assuntos fora da metrópole era preciso valer-se dos correspondentes e das trocas de cartas. 

A respeito disso, Rizzini (1968:9) descreve: 

(...) As cartas ocupavam então o lugar dos jornais e prestavam os mesmos 
serviços. Passavam de mão em mão quando continham novidade de interesse. Liam-
se, comentavam-se, transcreviam-se (sic) em que os grandes personagens 
expunham seus pontos de vista. Era por meio delas que, atacado, defendia-se o 
político diante das pessoas cuja estima desejava conservar; emudecido o Fórum, 
como no período de César, era por meio delas que se procurava formar num 
público restrito uma espécie de opinião geral. Certas cartas afixavam-se nas 
praças ou corriam em cópias distribuídas pelos destinatários, tornando-se assim 
públicas. (...) Desse gênero de cartas parece-me ser possível dizer que quase 
ocupavam, num determinado círculo, o lugar dos jornais de hoje. (grifos nossos) 

 

 O grau informativo e crítico das cartas particulares dos séculos XVI, XVII e XVIII 

propicia sua semelhança com o jornal. As correspondências trocadas entre poetas, reis, 

filósofos e príncipes traziam as novidades públicas e eram transportadas por escravos, 

viajantes ou mesmo pelo serviço de correios, surgido no século XVI. A periodicidade 

proporcionada pelos correios garantia uma das características do jornal: continuidade e 

circulação de notícias. 

No século XVII, mesmo com as tipografias que faziam as tiragens de vários livros, as 

cartas ainda faziam o papel dos jornais. As cartas constituíram-se em crônicas da semana, 

implicando uma regularidade semelhante às gazetas: os escrevedores de cartas anotavam 

“isto ou aquilo, retinha-se na memória tal ou qual fato ou incidente, exatamente como um 

secretário de jornal recebe ou classifica hoje a matéria da edição de amanhã” (Rizzini, 

1988:47, grifos nossos). 

 Muitas cartas compunham-se de crônicas da corte, do campo, da guerra. Aos poucos 

foi criando-se a ideia de profissional escritor de notas e os correspondentes atribuíam a si a 

denominação de gazetiers. A partir do momento em que tais correspondentes-noticiaristas 
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passaram a vender as cartas, tem-se a fase da gazeta manuscrita, o que gerou um público de 

leitores-assinantes e leitores avulsos e introduziu a indústria das cartas-circulares. Aqueles 

que não podiam pagar para recebê-las em casa liam-nas nos botequins. No entanto, esse livre 

curso das notícias não era aceito pelos governantes, os quais perseguiam e prendiam os 

redatores, a fim de que não divulgassem fatos a respeito do governo para manter o poder e o 

regime absolutista. Para escapar ao confisco, os próprios noticiaristas entregavam as então 

chamadas folhas (folhas volantes, folhas avulsas ou papéis de notícias) aos clientes ou 

postavam-nas como cartas comuns. 

 Até o final do século XVIII havia uma intensa circulação de cartas e jornais 

manuscritos, caracterizando as três fases progressivas pelas quais passou o jornalismo até se 

chegar à gazeta impressa: cartas particulares, cartas profissionais e gazetas de assinaturas 

(cf. Rizzini, 1968,1988). Com a tipografia, obteve-se lucro com o comércio dos papéis 

noticiosos na Europa; no entanto, os jornalistas dos semanários impressos raramente 

apresentavam assuntos nacionais, o que proporcionou mais meio século de circulação de 

folhas manuscritas. 

 No contexto brasileiro do século XIX e início do XX, os jornais apresentavam ao 

longo do periódico traços que remetem às cartas, como se pode verificar nos seguintes 

trechos, por meio do léxico e da indicação temporal destacados: 

“Escreve-nos o correspondente em datas de 16 e 19 corrente...” (Correio Paulistano, 20 jan.1890) 
 
“Roma, 16 – Emquanto continu’a a travada na frente italiana uma nova e encarniçadissima batalha...” (Correio 
Paulistano, 17 dez.1917) 

 

 Além disso, Bazerman (2006) aponta que, ainda na contemporaneidade, alguns dos 

elementos das cartas permanecem no meio jornalístico: os jornalistas que estão fora da sede 

de seu veículo de comunicação e localizados em outros pontos do país ou do mundo para 

cobrir eventos e enviar notícias e artigos são chamados de correspondentes. 

 Pelos aspectos tratados até aqui, percebe-se como a carta foi precursora do jornalismo 

e atualmente é uma tradição discursiva presente na mídia impressa (na forma de cartas do 

leitor e cartas da redação, por exemplo). Portanto, na perspectiva diacrônica de estudo dos 

gêneros discursivos, as cartas agora incorporadas à mídia impressa mostram como as TD se 

modificam, revelando como os gêneros se atualizam, adquirindo novas funções e estruturas ao 

longo do tempo (cf. Andrade, 2006). 
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Em particular, entendemos que a carta do editor, pela forma como organiza seu dizer 

a respeito de fatos do cotidiano, marca em seu estilo o modo de encarar e de abordar a 

realidade sócio, histórica e cultural, de acordo com o meio ideológico em que se desenvolve. 

Passamos, a seguir, a tratar desse aspecto especificamente. 

 

 

2.2.3) As cartas do editor: traços históricos e discursivos 

 

 Ao (re)fazer o percurso histórico da carta na imprensa, buscamos observar a 

configuração social, política, econômica e cultural para, assim, voltar o olhar aos traços 

linguísticos e discursivos que configuram uma carta do editor em jornais paulistas. 

Uma vez que “o surgimento ou transformação dos gêneros não se pode atribuir 

unicamente a sua manifestação linguística absoluta”, mas, sim, a “um contexto histórico 

favorável, que pode ser social, tecnológico e cultural” (Pessoa, 2007:558), para tratar da carta 

do editor, retomamos, em linhas gerais, os acontecimentos que se sobressaíram no contexto 

social e no jornalismo brasileiro, com base em estudos de Seabra (2002) e Pessoa (2007): 

• Início do século XIX 

- informações transmitidas por cartas; 

- período de censura e de contestação ao regime monárquico; 

- difusão de pequenos jornais radicais e de panfletos; 

- relação direta entre jornalismo e literatura – relação entre fato político e fazer literário; 

- “imprensa vista como instrumento de luta política ou de embate entre ideais estéticos” 

(Seabra, 2002: 34); 

- jornalismo produzido com base em parâmetros técnicos do que era realizado em jornais 

europeus; 

- jornal como empresa familiar. 

• Final do século XIX e início do XX 

- informações transmitidas por telegramas – o telégrafo, um avanço tecnológico para época, 

amplia a difusão das notícias junto com a carta, processo que resulta em uma redução de 
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textos literários para uma produção de informação concisa, menos opinativa, de forma a 

garantir o predomínio da informação e a valorização da objetividade; 

- surgimento da reportagem; 

- substituição dos folhetins pelo colunismo e pela reportagem; 

- destaque para temas esportivos e mundanos; 

- estabelecimento da República e da fase de transição para o que vai constituir o século XX; 

- desenvolvimento urbanístico, industrial e econômico por meio, principalmente, do capital 

agroexportador de café; 

- preocupação com o leitor devido à melhora dos níveis de alfabetização da população urbana; 

- informação vista como produto destinado às classes médias da população; 

- aproximação do jornalismo brasileiro ao modelo de imprensa norte-americano; 

- jornal como empresa capitalista. 

 Ao longo desse período, Gomes (2007), por sua vez, ao realizar um estudo sobre a 

tradição editorialística pernambucana, caracteriza três estilos/tendências predominantes: o 

político-panfletário, o literário-independente e o telegráfico-informativo, sintetizados no 

seguinte quadro elaborado pela autora: 

TENDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS 

Político-panfletária 

- contexto inicial da imprensa, com elevadíssimo analfabetismo; 
- função essencialmente opinativa; 
- discurso pomposo e veemente; 
- fase de polêmicas pessoais e violência física e verbal; 
- linguagem marcada por vocativos, imperativos, repetições, interjeições, 
subjetivismo, adjetivação e pontuação enfática. 

Literário-independente 

- contexto de organização intelectual e aumento do nível de alfabetização; 
- temáticas culturais e científicas; 
- conjunção entre os homens das letras e a imprensa; 
- propagação de acontecimentos sociais; 
- linguagem composta de detalhes, figuras e poeticidade. 

Telegráfico-informativa 

- contexto de modernização tecnológica; 
- superação da opinião pela informação objetiva; 
- passagem de uma imprensa romântica para uma imprensa mercadológica; 
- substituição do estilo detalhista literário pelo estilo simplista telegrafes; 
- linguagem direta, com mais afirmações que demonstrações e com repetições 
reguladas. 

QUADRO 2 – Síntese das tendências do jornalismo impresso segundo V. Gomes (2007: 91). 
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 Embora Gomes (2007) refira-se ao estilo polêmico e uso de uma linguagem violenta 

como característicos do jornalismo pernambucano, destacamos que Sodré (1999: 227-331) já 

apontara que essa virulência era característica do jornalismo brasileiro do século XIX, 

principalmente da imprensa política. Isso teria sido semelhante, na forma, à linguagem 

utilizada pelos pasquins. 

O tipo de linguagem empregada revela as características que marcaram o período de 

desenvolvimento da imprensa brasileira. Particularmente, os textos produzidos pelo dono do 

jornal, no início do jornalismo, são marcados por um posicionamento de oposição e de caráter 

denunciativo e por um discurso inflamado, veemente e politicamente engajado, já que “a 

maioria dos donos dos jornais ou jornalistas eram também políticos oficiais (deputados, 

senadores, ministros) ou líderes de movimentos emancipatórios (abolicionistas e 

republicanos) ou conservadores (monarquistas)” (Seabra, 2002: 34). 

Visto que as condições de produção do jornalismo novecentista direcionavam para 

uma construção de um discurso notadamente marcado pela opinião, destacamos aquela que é 

de responsabilidade do jornal, uma vez que, por meio dela, é refletido e refratado o contexto 

sócio-histórico no qual a imprensa ganha corpo e forma. 

Segundo o estudo de Beltrão (1980), o jornalismo expressa três tipos de categorias 

específicas de opinião, a saber: a do editor, a do jornalista e a do leitor. Especificamente, 

voltaremos nossa atenção para a opinião do editor, a qual produz um julgamento a respeito de 

determinada questão social, cujo responsável pelo ponto de vista adotado é o grupo elite 

mantenedor do veículo de comunicação. Conforme Beltrão, a opinião do editor envolve 

basicamente as convicções filosóficas do grupo e os interesses econômicos do jornal, podendo 

ser identificada pelo critério de seleção das informações, pelo relevo dado a determinadas 

matérias, títulos, entre outras características. 

Na fase da imprensa artesanal, o editor era o proprietário do jornal enquanto empresa 

familiar, cujos “comentários a respeito de um fato ou as explanações de uma tese ou de um 

ponto doutrinário se fundamentam em argumentos e ideias pessoais” (Beltrão, 1980: 52). O 

autor enfatiza que “praticamente, toda a imprensa brasileira da independência e da monarquia 

é dominada por ‘personalidades jornalísticas’, que imprimiam cunho próprio às folhas que 

fundavam, não havendo distinção entre o redator e o editor” (p.48). 

Em fins do século XIX e início do XX, ocorreram alterações significativas na 

imprensa, que passa de uma fase artesanal para uma fase industrial, cujos interesses 
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institucionais passam a sobrepor as questões político-partidárias intensificadas no jornalismo 

novecentista.  

Devido à consolidação da nova imprensa de negócios, “o editor brasileiro não poderia 

escapar à evolução empresarial”, conforme assinala o pesquisador (1980:49). Com a 

reformulação técnica e a divisão industrial pela qual passa a redação jornalística, quando é 

iniciado o sistema de editores, a seção opinativa passa a ganhar especificidades que darão 

novas facetas aos textos produzidos nesse espaço (cf. Bahia, 1990), cuja opinião passa a 

exprimir não mais as ideias pessoais do fundador do jornal, mas a ser representada pelo grupo 

mantenedor e administrador do veículo de comunicação. 

A função do editor, nessa fase da imprensa, é conjugar os ideais aos fatores técnicos e 

econômicos e traçar a linha político-ideológica para que os redatores/editorialistas/diretores 

de redação executem a política editorial que representam.  

A partir das inovações realizadas na redação jornalística, ocorre, então, a separação 

definitiva entre a notícia e os textos opinativos, sendo reservado um espaço próprio para 

apresentação da opinião e da linha ideológica do posicionamento de um meio de 

comunicação. Nesse processo, Bahia (2009) cita a substituição do artigo de fundo pelo 

editorial. 

Segundo o autor, no século XIX, os jornais eram feitos de artigos marcadamente 

opinativos, cujos artigos de fundo24 apresentavam maior engajamento social que os demais 

gêneros informativos, uma vez que não havia, ainda, uma separação clara entre informação e 

opinião, em que esta era predominante.  

 Ao tratar da história da imprensa brasileira e das técnicas empregadas no jornalismo, 

Bahia (2009:111-120, grifos nossos) tece as seguintes afirmações: 

• “o editorial sucede o artigo de fundo, sem que mude basicamente sua natureza. É 

outro, porém o seu caráter”; 

• “o artigo de fundo, como o editorial, é uma criação da imprensa”; 

• “no passado, o artigo de fundo era redigido pelo próprio responsável pelo veículo”. 

                                                 
24 Texto que publica a opinião do jornal, podendo ser assinado ou não. Equivale ao editorial. (Cf. Erbolato, 1985) 
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• “o editorial – no jornal, na revista, no rádio, na televisão – é a voz do dono, é o seu ponto 

de vista, o que pensa e o que diz o publicador (...) Não é uma opinião assinada por isso 

mesmo – porque se tem como natural a evidência de sua autoria”; 

• “o artigo de fundo evolui para o editorial com a multiplicidade e a atualização de 

funções do jornalismo”; 

• “na imprensa do Império e da Primeira República, o editorial é um artigo de fundo 

pesado, solene, eloquente como o discurso parlamentar e que, geralmente, ocupa o espaço 

nobre da primeira página ou da terceira página”; 

• “o editorial teve de se adaptar à mudança e se renovar em relação ao artigo de fundo, 

mas seu espírito crítico permanece imutável”. 

Levando em conta essas afirmações, cabe levantarmos um ponto: haja vista que, no 

século XIX, a imprensa era o principal meio de divulgação pública de opiniões, o que se 

conhece como carta de redator, considerando que o autor não a menciona, talvez seja o artigo 

de fundo com assinatura (do redator, conforme se verifica em O Farol Paulistano), já que 

esse gênero, criado pela imprensa, materializa a produção discursiva em nome do jornal. 

Para abordar essa questão e destacar que se trata de uma construção histórica do 

gênero, apontamos, ainda, outros aspectos apresentados pelo pesquisador, segundo o qual, no 

curso desse processo de renovação do jornalismo, o artigo de fundo teria herdado traços do 

panfleto25, porém retirando seus exageros, processo que  

lega ao editorial uma copiosa e exemplar tradição crítica. (...) O editorial remove os 
vincos personalistas e agressivos procedentes do artigo de fundo, e atenua o tom 
contundente para em seu lugar estabelecer padrões de objetividade e racionalidade. 
Um novo estilo e uma nova linguagem atualizam a opinião com o editorial. (Bahia, 
1990:103-4, grifo nosso) 

 Na visão de Gomes (2007:116), isso não significa a passagem de um gênero a outro, 

mas sim a transformação de uma mesma tradição discursiva: 

É possível que a passagem terminológica do artigo de fundo para artigo editorial 
e, posteriormente, para editorial , como designação predominante, esteja vinculada à 
progressiva autonomia do gênero, à intensificação dos processos de editorialização e 
ao importante papel exercido pelo editor na confecção do jornal. 

                                                 
25 Este termo serviu para designar, na Inglaterra, no século XVI, qualquer escrito de pequena extensão, satírico 
ou polêmico em estilo veemente. Embora tenha se tornado usual no século XVIII, o termo teve origem no inglês 
pamphlet, o qual se refere ao nome popular de certa comédia latina do século XII, denominada Pamphilus seu de 
Amore, muito conhecida por causa da personagem representativa de velha alcoviteira. (Cf. Machado, 1990) 
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Essa progressiva autonomia do gênero se dá, entre outros fatores, pelo papel que o 

editor começa a ter na fase da imprensa empresarial. Conforme o teórico da área da 

Comunicação, Luiz Beltrão (1980), o proprietário do jornal não é mais um jornalista-editor, 

da imprensa da fase artesanal, que veicula comentários doutrinários e pessoais a respeito de 

algo, mas um grupo proprietário-administrativo “que fundou, orienta e mantém o jornal” e 

manifesta sua opinião, representado por um editorialista. Este, segundo o autor (1980: 52), “é 

como um porta-voz, um alto-falante, que há de ampliar o tom das palavras e o sentimento das 

ideias do editor para que atinjam e firam a comunidade, levando-a a manifestar-se e agir” 

(grifo nosso). 

Esses aspectos podem ser ilustrados por exemplares d’ O Estado de S. Paulo e do 

Correio Paulistano: 

• jornal enquanto propriedade familiar 

  

FIGURA 8 – Primeira página do jornal Correio Paulistano, de 10 de julho de 1854. 

 

• jornal enquanto propriedade de uma sociedade comercial – membros: gerente, 

administrador e redatores 

O CORREIO PAULISTANO publica-se todos os dias excepto os de guarda. 
É propriedade de Marques & Irmão. 

Subscreve-se no escriptorio da typografia IMPARCIAL, rua nova do S. 
José no.47. 

Publica gratuitamente todos os artigos de interesse geral. 
As correspondências de interesse particular pagárao o que se 

convencionar. 
Os annuncios dos assignantes terão inserção GRATUITA, não 

excedendo a 10 linhas. 
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FIGURA 9 – Primeira página do jornal A Província de São Paulo, de 27 de abril de 1875. 

 

• jornal enquanto firma – divisão de funções: o redator político e o redator gerente 

  

FIGURA 10 – Primeira página do jornal A Província de São Paulo, de 23 de agosto de 1889. 

 

REDACTOR POLÍTICO – F. RANGEL PESTANA 

REDACTOR GERENTE – JÚLIO MESQUITA 

PROPRIEDADE DE UMA ASSOCIAÇÃO COMMANDITARIA 

REDACTORES: AMÉRICO DE CAMPOS E F. RANGEL PESTANA 

ADMINISTRADOR: JOSÉ MARIA LISBOA 

A redacção aceita informações justas e 
auctorisadas relativas a serviços 
públicos e desmandos da administração 
e governo. 

Liberdade de pensamento e de responsabilidade do auctor 

Columnas franqueadas aos escriptos de utilidade publica 
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• jornal enquanto empresa – subfunções: o gerente, os diretores e o redator-chefe 

  

FIGURA 11 – Primeira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 9 de abril de 1893. 

 

• jornal enquanto grande empresa administrativa (Grupo Estado) – separação e 

especialização de funções: destaque para os diretor de opinião e  editor-chefe responsável 

  

FIGURA 12 – Terceira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 14 de março de 2010. 

  

REDACTOR-CHEFE GERENTE 
PLINIO BARRETO RICARDO FIGUEIREDO 

DIRECTORES: 
NESTOR RANGEL PESTANA – JULIO DE MESQUITA FILHO 

Conselho de Administração 
Presidente 
Aurélio de Almeida Prado Cidade 
 
Opinião 
Diretor de Opinião: Ruy Mesquita 
Editor Responsável: Antonio Carlos Pereira 
 
Informação 
Diretor de Conteúdo: Ricardo Gandour 
Editor-Chefe Responsável: Roberto Gazzi 
 
Administração e Negócios 
Diretor Presidente: Silvio Genesini 
Diretor de Mercado Leitor: João Carlos Rosas 
Diretor de Operações: Rubens Prata Jr. 
Diretor Financeiro: Ricardo do Valle Dellape 
Diretora Jurídica: Mariana Uemura Sampaio 
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Em nosso corpus, também verificamos exemplos da questão relativa às variantes 

textuais que, principalmente no século XIX, terminologicamente apresentavam-se como 

artigo de fundo, artigo editorial, prospecto, carta do redator. A título de ilustração, 

selecionamos, dos textos 38 e 86, trechos nos quais observamos a referência a “artigo” e 

editorial como artigo, conforme o trecho em destaque: 

“(...) Ficará para outro artigo um resumo mais nitido dessa chronica [retorno de parlamentar francês após a 

guerra]. O que hoje queremos assignalar é que os “mortos” de 1914 começam a resurgir em França. É um facto 

grave que deve inspirar serias reflexões aos partidos conservadores. (Texto 38 – CP, 29 ago. 1917) 

 

“Não só denunciando essa inacreditavel propaganda, como lhe apontando não poucas minucias tortuosas e das 

mais edificantes, lançou o Diario de Noticias, do Rio, magnifico editorial . É um artigo, de tom elevado, mas 

que encerra toda a repulsa do sentimento brasileiro.” (Texto 86 - CP, 3 jul. 1934) 

 

Além das referências a artigo, que aparecem em nosso corpus a partir de 1917, nos 

textos 38 e 86, ocorrem referências a editorial, que aparecem em nosso corpus a partir de 

1927 nos textos 64, 86, 88, 94 e 100. 

Conforme estudos de Gomes (2007), o editorial manifestava-se, no século XIX, em 

um espaço variacional de textos de apresentação designados por: editorial de apresentação, 

artigo de apresentação, prospecto, introdução, e de textos opinativos designados por: artigo 

editorial, artigo comunicado, carta do redator, artigo de fundo. 

A respeito dessa variação terminológica, incluindo aí a questão da assinatura26, Zavam 

(2009a: 133) afirma: 

Se no início do periodismo, o editorial era também designado artigo de fundo ou 
introdução e podia vir assinado, com o desenvolvimento das práticas jornalísticas e a 
paulatina segmentação das seções, a nomenclatura também foi se especificando. 
Assim, nos grandes jornais brasileiros, os textos assinados foram sendo 
reconhecidos como artigo de opinião, carta do leitor, comentário, resenha, entre 
outros, e o texto sem assinatura, como editorial. 

 

Nosso objetivo não é estabelecer classificações para esses textos, nem estancá-los (este 

é um artigo de fundo, este é uma carta de redator, este é um artigo editorial, este é um artigo 

de apresentação, este é um prospecto), mas mostrar que, por fazerem parte de um mesmo 

                                                 
26 A questão da assinatura é abordada e exemplificada no capítulo 4. 
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domínio, possuem semelhanças que os identificam como membros de uma mesma filiação, tal 

como assinala a noção de semelhanças de família proposta por Wittgenstein27. 

O filósofo explica que esse conceito está relacionado aos “jogos de linguagem”, que se 

caracterizam pela dinamicidade de as palavras adquirirem significados diferentes em cada 

contexto de uso. Para tanto, exemplifica a noção de semelhança familiar pela metáfora da 

família. Do mesmo modo que esta é composta por membros de estatura, traços fisionômicos, 

cor dos olhos, andar, temperamentos diferentes, o autor defende a possibilidade de haver 

traços parecidos entre as variedades de uso das palavras. 

Com base nessa visão, é possível constatar similaridades/parentescos entre os textos 

resultantes da execução de uma mesma prática social, em que muitos traços comuns são 

conservados ou desaparecem enquanto outros surgem. 

Diante do que foi exposto até aqui, como forma de destacar a tradicionalidade e 

ilustrar a construção histórica do gênero portador de marcas da voz institucional, optamos por 

referir todos os textos do corpus sob análise por cartas de editor sem fazer distinções 

específicas entre as variantes carta de redator, artigo de fundo, editorial. 

Nesse sentido, cabe assinalar aspectos etimológicos do termo editor. Segundo Cunha 

(1982), a palavra editor(ial) teria começado a circular no século XIX, por volta do ano de 

1813. Proveniente do latim, ēdĭtŏr apresenta entre suas acepções: “o que gera, produz, o que 

causa; autor, fundador”. Por seu turno, o verbo editar, do latim ēděrě, pode significar: 

“publicar, apresentar, produzir, proferir, dizer, expor, declarar, revelar, anunciar” (ēdĭtŭs: 

“dado à luz, produzido, apresentado, mostrado, publicado”)28. Isso nos remete à ideia de 

‘produzir’ um texto e ‘expor’ ao público tal como se fazia com as cartas no início do 

jornalismo: um correspondente que ‘publica’, ‘apresenta’, ‘revela’ ao leitor os acontecimentos 

ocorridos na sociedade. 

 Com base nesses dados e nas considerações de Beltrão (1980) referente à opinião do 

editor e da afirmação de Bahia (2009) de que o artigo de fundo é o editorial no início da 

imprensa, que tem por característica um discurso incisivo e altamente crítico, perguntamo-nos 

se poderíamos relacionar os artigos de fundo às cartas de redator, na medida em que estas 

possuem elementos padrões, tais como a opinião veemente e combativa, que nos levam a crer 

                                                 
27 Na obra Investigações filosóficas, de 1952. 
28 In: SARAIVA, F. R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. 11.ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Garnier, 2000. 
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que não se tratam de gêneros estanques sem qualquer vínculo anterior ou com tradições 

textuais totalmente diferentes. 

Questionamos, como também Gomes (2005) o faz, se os textos assinados pelo redator, 

como representante da opinião e da voz da instituição jornalística, não teriam antecedido os 

artigos de fundo. Em outras palavras, indagamos se os artigos de fundo não teriam raízes nas 

cartas de redator do início da imprensa, a exemplo das selecionadas neste trabalho29.  

 Partimos de uma concepção de gêneros constituídos por traços de outros já existentes, 

os quais apresentam variantes que fazem parte de um grupo de gêneros com propósito 

comunicativo partilháveis. Se seguirmos nessa linha de raciocínio, destacando alguns indícios 

de elementos que permaneceram ou que se modificaram ao longo do tempo, e levarmos em 

conta os elementos que constituem as cartas do editor que selecionamos, por meio dos 

elementos mencionados até aqui, poderíamos dizer que os artigos de fundo e os editoriais 

atuais teriam “genes”/raízes nas cartas de redator novecentistas. Desse modo, acreditamos ser 

possível traçar um paralelo entre os chamados artigos de fundo e as cartas de redator, e nelas, 

por sua vez, encontrar aspectos típicos dos panfletos. 

 Conforme assinala Gomes (2007), embora recebam designações diferentes, parece que 

esses textos cumprem a mesma função social, bem como importa notar que sob essas 

ramificações há uma tradição discursiva: a carta. 

 Para Kabatek (2006), a finalidade comunicativa (a função ou propósito comunicativo) 

seria um forte fator de continuidade do texto, o que indica que os traços de mudanças 

tenderiam a ocorrer no âmbito da forma, do conteúdo ou do estilo de um gênero. Por isso, não 

se afirma aqui que o editorial atual seria uma transformação direta da carta de editor. Como 

foi dito anteriormente, conforme estudo de Gomes, entendemos que o editorial seja resultado 

não só da carta do redator, como também de uma corrente de textos que circulavam no século 

XIX e que lhe serviram de base (artigo de fundo, artigo editorial, editorial de apresentação, 

artigo de apresentação, artigo comunicado, prospecto, introdução). 

Partimos da hipótese de tais textos seriam provenientes da carta e que ao longo do 

tempo se adaptaram ao contexto e à finalidade comunicativa e receberam diferentes 

designações até chegar a uma relativa estabilidade. Relativa estabilidade, segundo Bakhtin, 

                                                 
29 Os exemplares de cartas de editor que apresentamos no decorrer do capítulo 4 ilustram a razão de nossas 
questões, na medida em que se manifesta, entre outras regularidades, a voz institucional revelada pelas marcas de 
autoria. 
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porque os textos podem receber influências externas de uma série de elementos 

composicionais, estilísticos ou de conteúdo que vão sendo incorporados, de modo a 

distanciar-se de sua fonte primeira e gerar outros gêneros, a fim de adequar ao propósito 

comunicativo em determinado contexto interacional. 

 Trata-se do que Marcuschi (2002) afirma a respeito dos gêneros discursivos: não são 

inovações absolutas sem uma ancoragem em outros gêneros já existentes. No curso das 

tradições discursivas, no âmbito do jornalismo impresso, as cartas que faziam o papel dos 

jornais, serviram de base às gazetas manuscritas, aos panfletos/pasquins, até chegar à forma 

de gazeta impressa. Esta, recebendo influências sociais, históricas e tecnológicas (correios, 

telégrafo, por exemplo), adequava os textos de modo a atender aos propósitos desse suporte: 

informar, comentar, anunciar, divulgar (notícias, artigos de opinião, prospectos, cartas de 

redator, anúncios, classificados etc). 

 A partir do esquema de Peter Koch (1997) referente à mistura de tradições culturais, 

apresentado anteriormente, é possível perceber como os gêneros discursivos podem apresentar 

um enraizamento em outro(s) gênero(s), em que se verifica “um duplo movimento: repetição 

e mudança, isto é, uma tensão entre aspectos que permanecem, os quais possibilitam 

reconhecer o gênero, e aspectos variáveis, novos, determinados por novas conjunturas, como 

os avanços tecnológicos” (Brandão, 2008:33-4). 

Ao assumir a voz do grupo/instituição, em cartas do editor, o projeto de dizer, como 

um dos elementos que constitui o gênero, apresenta-se como forma de estabelecer um diálogo 

com a sociedade e com os demais textos publicados ao longo do jornal, na medida em que se 

busca dialogar, informar e persuadir o leitor. 

 Como a carta é um termo amplo para determinar o gênero, consideramos relevante 

ressaltar que em cada contexto em que é produzida ela se adapta, recebendo variadas 

especificações. Em revistas, o texto do redator/editor foi validado e reconhecido socialmente 

como carta ao leitor/ da redação/ do editor. 

Em periódicos semanais, atualmente, a carta de editor pode ser opinativa, informativa 

ou um texto de apresentação do conteúdo que veicula, ou ainda uma mistura desses aspectos. 

Visa a atender variados temas e propósitos comunicativos, entre eles: apresentar matérias 

publicadas sobre temas de interesse nacional, opinar sobre fatos importantes e recentes 

ocorridos no país ou no mundo, criticar a posição de alguma figura pública (cf. Andrade, 
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2006a:133). Se associarmos à produção do século XIX e início do XX, parece que essa função 

não mudou, se se levar em conta a proximidade dos propósitos em relação aos textos atuais. 

 Contudo, a nomenclatura – carta ao leitor, carta do editor, carta da redação – que 

cada suporte30 dá ao gênero, possivelmente, depende do “contrato midiático”31 (Charaudeau, 

2007) e dos dispositivos32 de cada suporte, bem como do tratamento que se faz do fato a ser 

publicado. Alguns veículos preferem um tom de distanciamento, sem assinatura, mais formal, 

voltado para o editorial; outros já adotam um caráter mais próximo do leitor (carta) ou mais 

informativo que opinativo ou mescla de ambos. 

Como apontamos anteriormente, embora possam haver denominações variadas, neste 

trabalho, consideraremos os textos de autoria institucional como variantes do gênero carta do 

editor, uma vez que fazem parte da constelação dos textos que expressam a autoria discursiva 

de um veículo de comunicação. 

Da produção dessas cartas de editor emergem recursos linguísticos reveladores do 

posicionamento assumido pela instância enunciativa situada em determinado contexto social e 

histórico. Entre esses recursos, destacamos a modalidade como pista linguística que indica, 

entre outros aspectos, a orientação de sentido do que é proferido. É à essa categoria que 

dedicaremos o capítulo a seguir.  

                                                 
30 O suporte não deve ser confundido com o gênero, nem com o contexto, nem com a situação, segundo 
Marcuschi (2008). O autor define suporte como “locus físico ou virtual com formato específico que serve de 
base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (p.174). No caso, referimo-nos aos suportes 
periódico e jornal onde se manifesta o gênero carta de editor. 
31 Estratégias de seleção, tratamento e transmissão dos acontecimentos por determinada mídia (Charaudeau, 
2007). 
32 Trata-se do espaço a ser ocupado pelo texto em termos de extensão e configuração (número de toques, sistema 
de títulos) e do lugar em termos de localização (publicação destinada a determinado fim: seção de notícias, seção 
de reportagens, seção opinativa), conforme Charaudeau (2007) aponta em obra sobre o discurso das mídias. 
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CAPÍTULO 3 

A MODALIDADE SOB UMA PERSPECTIVA PRAGMÁTICO-DISCURS IVA  

 

 Neste capítulo, abordaremos questões referentes à modalidade. Para tanto, 

primeiramente, apresentaremos a perspectiva na qual nos fundamentamos e, em seguida, 

desenvolveremos a categoria linguística em destaque, para, assim, realizar a análise do 

corpus. 

 

3.1) A perspectiva de análise linguística 

 

Neste trabalho, optamos por situar a análise em uma perspectiva pragmático-

discursiva, pois acreditamos que os fatores linguísticos, pragmáticos e históricos não são 

excludentes na análise de textos ou discursos, conforme afirma Possenti (2004). As análises 

ganham em completude ao se 

(...) operar com uma teoria de linguagem que não seja apenas gramatical (sem deixar 
de sê-lo), que não seja apenas pragmática (sem deixar de considerar os falantes que 
estão envolvidos numa situação real de discurso) e que não deixe de ser discursiva, 
porque esta é a teoria que melhor explicita certos traços da linguagem, em especial a 
indeterminação das línguas naturais e a complexidade de seu funcionamento (...) 
Seria uma perda para uma teoria da linguagem se ela desprezasse esta estreita 
conexão entre um falante individual e sua língua, pela invocação do fato irrefutável 
de que a língua é social e histórica. (Possenti, 2004: 151) 

 

Segundo Possenti, quando se leva em conta esses três fatores na análise do material 

linguístico, podemos explicitar os sentidos envolvidos na produção e na interpretação de uma 

sequência; explicar os sentidos sociais e culturais que subjazem os discursos; e explicar os 

efeitos de sentido construídos em certas circunstâncias e situações nas quais os falantes estão 

envolvidos. 

Acreditamos igualmente que nas práticas discursivas as escolhas operadas pelo sujeito 

são adequadas ao contexto e que este sujeito, tendo por objetivo produzir determinado efeito 

no outro para quem é dirigido o seu dizer, escolhe os recursos linguísticos adequados para que 

isso ocorra. Por isso, levaremos em conta na análise do fenômeno da modalidade em textos 

dos séculos XIX e XX, além dos aspectos históricos, a concepção de linguagem como ação, 

que envolve os participantes do discurso, seus papéis sociais, a organização do dizer em um 



 

 

64

gênero, a adequação do dizer e dos objetivos da interação ao interlocutor. Trata-se de voltar o 

olhar para um fenômeno linguístico em seu contexto de produção a partir de uma perspectiva 

pragmática, que considera a influência do sujeito sobre o outro e como os elementos 

linguísticos adquirem sentido no e pelo uso, no processo de interação. 

 Conforme Vogt (1980), a língua não é apenas comunicação, pois, mais do que 

informar o outro, realiza-se uma ação em cada ato de linguagem, a partir do qual podemos 

desvelar intenções, implícitos, pressupostos e subentendidos. É em situações de uso efetivo da 

língua nas atividades sociais que podemos descobrir os sentidos subjacentes em cada ato, 

cujos efeitos podem ir além da significação, pois são criados a partir do processo de 

enunciação, em conjunto, pelos elementos linguísticos, extralinguísticos e situacionais, bem 

como pelos conhecimentos partilhados entre os interlocutores. 

Sob esse ponto de vista, entendemos, com base em Koch e Elias (2006), que a 

produção de sentido depreendida das práticas discursivas não depende de um sujeito que se 

posiciona como simples decodificador ou captador da representação mental da mensagem do 

enunciador, mas sim de um sujeito ativo, cognitivo, histórico e social. Isso significa levar em 

conta, segundo Guimarães (2002), a linguagem em sua exterioridade, ou seja, levar em conta 

o sujeito inserido na história e na sociedade, bem como os fatores contextuais que delineiam a 

situação comunicativa. 

 Consideramos, dessa forma, que no discurso estão em jogo estratégias de ordem 

linguística, cognitiva e sociointeracional, como também valores e relações sociais. O discurso 

se circunscreve em determinado cenário sócio-político-cultural e é, portanto, visto, aqui, como 

parte de um evento amplo e complexo de práticas sociais, em que os sujeitos interagem entre 

si e por meio de textos nos quais estão subjacentes ideologias, identidades e juízos de valor. 

 Em vista disso, para a análise discursiva da modalidade, pautamo-nos na perspectiva 

que estabelece uma relação dialética entre texto e sociedade, formas discursivas e estruturas 

sociais. Nessa abordagem de estudo, leva-se em conta a linguagem como prática de interação 

social, na qual os usuários da língua manifestam, sob determinadas condições de produção, 

seus propósitos e sua intencionalidade em relação ao outro, bem como uma forma de agir 

sobre o mundo. 

 É por isso aqui adotada a perspectiva na qual se entende que o discurso é uma prática 

social e que há uma relação mútua/bidirecional entre discurso e estruturas sociais, como a 

proposta por Fairclough (1992; 1997; 2003). Nessa abordagem, compreende-se o discurso 
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como uma atividade a serviço de práticas de reprodução/resistência às estruturas ou de 

manutenção de ideologias e de formas de poder. Para o referido autor, os indivíduos 

constituem no e pelo discurso formas de conhecimentos ou crenças, relações sociais e 

identidades, pelas quais perpassam relações de poder e hegemonia. 

 Nessa linha de análise proposta pelo pesquisador, busca-se verificar como os textos 

são produzidos de forma a veicular questões ideológicas, como também destacar como os 

indivíduos refletem e podem ser conscientes das estratégias linguísticas de manipulação 

presentes nos discursos que circulam em sociedade. O indivíduo, portanto, é capaz de 

transformar/mudar relações sociais na medida em que tem a possibilidade de resistir, refletir e 

questionar práticas de exercício de poder, ideológicas e hegemônicas. 

 Para examinar esse processo, Fairclough (2003) propõe uma abordagem teórico-

metodológica baseada na verificação de como, no discurso, a visão de mundo/crenças/valores 

estão representados e de que maneira essas representações refletem identidades. Nesse 

processo, o autor também destaca que, pela forma como os sujeitos se posicionam, relações 

interpessoais são construídas entre os participantes do discurso, entre outras categorias 

linguísticas, por meio da modalidade. 

Nesse sentido é que se faz necessário considerar na análise de textos/discursos fatores 

linguísticos, pragmáticos e históricos, pois nas práticas discursivas as palavras constituem 

sentidos além de sua significação e da materialidade linguística emergem as estratégias 

utilizadas pelo sujeito para estabelecer relações sociais, sua ação sobre o mundo e sobre o 

outro. 

 Considerando essas perspectivas como plano de fundo em nossa pesquisa, partimos do 

pressuposto de que, na produção de cartas do editor dos séculos XIX e XX, corpus deste 

trabalho, o enunciador, tendo em vista o propósito comunicacional, utilize estratégias de 

modalização para envolver seu interlocutor e buscar a adesão ao seu discurso. 

 

 

3.2) A modalidade 

 

 A fim de termos uma visão panorâmica dos estudos sobre a modalidade e um suporte 

teórico para a análise dos modalizadores em cartas do editor, apresentaremos esse fenômeno 
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sob diferentes orientações, a saber: cognitivo-interacional, funcionalista, pragmática e crítico-

discursiva, cujos pesquisadores destacados são, respectivamente: Miranda (2005); Neves 

(2000; 2003; 2006); Parret (1988), Coracini (1991), Koch (1995; 2004; 2006); e Fairclough 

(1992; 1997; 2003). Trata-se de orientações teóricas pertinentes sobre a modalidade cujos 

aportes contribuirão para encaminhar esta pesquisa para uma abordagem pragmático-

discursiva. Embora cada perspectiva ajuste o conceito de modalidade a sua abordagem, 

buscaremos delas contribuições que sejam viáveis e dialoguem com a nossa perspectiva de 

trabalho. 

 Devido a essa adequação conceitual a cada campo de estudo linguístico, ressaltamos, 

portanto, a não homogeneidade na definição da modalidade. Trata-se de um recurso 

linguístico complexo, típico das línguas naturais, que, além de apresentar diferentes visões 

teóricas, envolve dois termos que se confundem: modalidade e modo33 e abrange diferentes 

domínios da linguagem: pragmáticos, textuais, sintáticos, semânticos, morfológicos, 

entonacionais. Além disso, trata-se de um recurso linguístico sobre o qual se apresentam, por 

vezes, concepções amplas ou restritas acerca da delimitação dos fenômenos linguísticos que 

podem ser considerados ou não índices modais. 

 Dessa maneira, a complexidade da modalidade na língua dá-se principalmente por ela 

envolver diferentes recursos linguísticos, como também possuir um caráter polivalente, na 

medida em que se pode expressar diferentes modalidades por meio de um mesmo recurso ou 

diferentes recursos linguísticos exprimirem um mesmo tipo de modalidade. 

Exemplo dessa característica dinâmica e polivalente da modalidade acontece em 

relação à polissemia dos verbos modais. Segundo Neves (2000, 2006), verbos como poder e 

dever apresentam uma diversidade de interpretações em enunciados modalizados, tendo de se 

recorrer ao contexto para se estabelecer o significado. O uso do verbo modalizador poder 

pode indicar: habilidade/capacidade, permissão, simples possibilidade, volição; e o verbo 

modalizador dever pode indicar: probabilidade, possibilidade, necessidade, obrigatoriedade. 

Com o intuito de exemplificar essa questão, destacamos que dever e poder podem 

estar projetados no campo da obrigatoriedade ou no campo da permissão – em modalidade 

                                                 
33 Enquanto o modo refere-se a uma categoria gramatical relacionada à morfologia do verbo que indica a 
referência dos fatos e da ação verbal (indicativo, subjuntivo, condicional, imperativo), a modalidade refere-se a 
uma categoria semântico-discursiva que indica o (des)comprometimento do enunciador em relação a um estado 
de coisas proferido, e pode manifestar-se não só por meio das categorias gramaticais do verbo (tempo, aspecto e 
modo), como também por meio de advérbios, adjetivos, substantivos, construções sintáticas, marcadores 
prosódicos entre outros.  
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deôntica – ou ainda podem estar projetados no campo do saber ou no campo da possibilidade 

– em modalidade epistêmica – conforme se verifica no seguinte trecho extraído de nosso 

corpus34: 

A Patria não confia, não póde, não deve confiar em amor, que não tenha por base a cultura do coração, e a do 
espírito. Homens immoraes não podem ser Patriotas; quem, quem não sabe quaes são seus deveres não os 
poderá bem cumprir. O que o accaso, e as cegas circunstancias trazem o accaso e as cegas circunstancias tirão: 
não póde ser objecto de confiança, não póde ser objecto de esperanças. (Texto 4 – OFP, 7 set. 1830) 

 

O sentido do modal dever de valor epistêmico é construído a partir da interpretação 

dos indícios daquilo que foi enunciado. Tomando como exemplo “João deve estar em casa”, 

Campos (1997: 136) explica que o sentido epistêmico, nesse caso, é construído com base no 

próprio conhecimento: “‘deduzo que o João está em casa’. Esse conhecimento pode ser a 

constatação de que o carro do João está à porta, ou de que a janela está iluminada, ou de que o 

João está em casa habitualmente àquela hora”. Nessa perspectiva, o modal dever de valor 

epistêmico manifesta a não-certeza do locutor, o que pode funcionar, dependendo do contexto 

em que se diz, como atenuação ou ainda diminuição da força do enunciado. 

O modal dever pode ainda assumir dois valores ao mesmo tempo: um epistêmico (eixo 

das crenças/saber) e um deôntico (eixo da obrigação/permissão). Segundo Campos (1997: 

137, grifo da autora), no enunciado “um soldado deve obedecer aos superiores”, o valor 

epistêmico é interpretado pelo conhecimento de que “um (verdadeiro) soldado, por definição, 

obedece aos superiores”, e o valor deôntico é interpretado a partir do conhecimento de que 

“um (verdadeiro) soldado tem a obrigação de obedecer aos superiores”, ou seja, o valor de 

obrigação se dá a partir das crenças/do saber partilhado de uma comunidade em que se está 

inserido. 

Esses aspectos ilustram o quanto é complexa e dinâmica a categoria da modalidade no 

discurso, bem como corroboram “a importância do contexto na interpretação dos 

modalizadores”, pois, em língua portuguesa, “a desambiguização nem sempre é possível e 

permite que as diversas leituras de um elemento modal coocorram num enunciado” (Pessoa, 

2008: 9; 18). 

A natureza da modalidade não permite, então, que se faça uma rígida classificação de 

seus tipos, considerando que se trata de uma categoria complexa e dinâmica, cujo sentido nem 

                                                 
34 A identificação dos jornais foi abreviada: O Farol Paulistano – OFP; Correio Paulistano – CP; A Província 
de São Paulo – APSP; O Estado de S. Paulo – OESP. 
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sempre é claro e único no uso corrente da língua. Por isso, abordaremos a questão e 

apresentaremos ocorrências modais sem ter por objetivo fixá-las como formas estanques, mas 

apenas agrupando-as em suas possibilidades de ocorrência e de sentido como um tipo ou 

outro de modalidade, dos quais trataremos no curso deste capítulo.  

 Justificamos ainda que a apresentação das variadas perspectivas se faz necessária não 

só para uma visão panorâmica do assunto, mas também porque lidamos com a análise do 

discurso impresso, que se for restrita a uma única concepção de modalidade poderá ser 

limitada quando se trata de estudar as ocorrências discursivas dos modais. Não queremos com 

isso proceder a uma mistura de teorias, mas sim aproveitar delas o que seja oportuno para a 

referência teórica e para a análise do fenômeno em nosso corpus, tendo em vista que nos 

valemos de perspectivas que dialogam e complementam a visão sobre o assunto. 

Para tanto, no percurso deste capítulo, privilegiaremos os estudos da modalidade que 

tratam de aspectos que sejam pertinentes para o desenvolvimento desta pesquisa. A fim de 

ilustrar como o fenômeno é visto sociocognitiva, pragmática e discursivamente, iniciaremos 

com a revisão da literatura para, em seguida, focalizarmos os efeitos discursivos do uso dos 

modalizadores em língua portuguesa. 

 A modalidade teria sido abordada primeiramente pela teoria lógica aristotélica. Nessa 

perspectiva lógico-filosófica se relaciona a modalidade a uma linha vericondicional que varia 

entre verdadeiro, falso, possível, impossível, necessário e contingente. Assim, na perspectiva 

lógico-filosófica, há: 

- um eixo das modalidades fundamentais do possível e do necessário, cujo conteúdo de uma 

proposição encontra-se modificado em relação ao real em termos de verdade e falsidade 

(alética); 

- um eixo das modalidades do conhecimento (epistêmica); 

- um eixo das modalidades da conduta (deôntica). 

A perspectiva lógica geralmente serve de base e é retomada em estudos linguísticos 

contemporâneos para se tratar dos tipos de modalidade, os quais são, comumente, divididos 

nas seguintes classes: alética, epistêmica e deôntica. 

Essas classes foram retomadas e ampliadas em algumas pesquisas, tais como a de 

Neves (2006). Do estudo da autora, destacamos seis tipos de modalidade e suas formas de 

manifestação: 
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1. alética: expressa a verdade ou falsidade da proposição. A modalidade alética, também 

conhecida como ontológica ou como aristotélica, liga-se ao conceito de existência de 

um estado de coisas. 

Ex35: A água pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso. (possibilidade alética) 

Mas, se a Terra é uma bola e está girando todo dia perto do Sol, não deve ser verão em toda a Terra? 
(necessidade alética) 

 

2. epistêmica: expressa noções de crenças ou conhecimento em relação a um estado de 

coisas. 

Ex: “É possivel que politicos velhacos se proponham, no silencio do seu espirito, a converter em beneficio 

proprio a campanha constitucionalista.” (Texto 80 – OESP, 5 mar.1932) 

 

3. deôntica: expressa obrigação ou permissão e liga-se à noção de ordem. 

Ex: “Outra coisa tem que ser feita e outros homens têm que ser postos na alvanca do commando.” (Texto 
69 – OESP, 3 nov.1929) 

 

4. dinâmica: expressa habilidade ou capacidade. 

Ex: “Somente agora depois de esboçada a redacção final que está sendo discutida, podemos formar um 
juizo seguro do que é o projecto de Constituição votado pela Assembléa Constituinte.” (Texto 87 – OESP, 3 
jul.1934) 

 

5. bulomaica: expressa a vontade e liga-se à noção de desejo do falante em relação a um 

estado de coisas em termos de necessidade e de possibilidade. 

Ex:  “Não queremos ser demasiado sevéros com os sympathicos rapazes, que, afinal, têm a desculpa de 
haverem agido desinteressadamente; mas não podemos, nem queremos occultar-lhes a má impressão, que o 
facto nos produziu. Esperamos que não nos levarão a mal esta attitude, que é a attitude que temos 
invariavelmente mantido em casos semelhantes.” (Texto 47 – OESP, 28 set. 1917) 

 

6. afetiva: expressa a avaliação do falante em relação a um estado de coisas. 

Ex:  “Fundadas e merecidas são, portanto, as referencias que os orgams expoentes da opinião publica fazem 
ao digno compatriota no momento em que elle, allegando motivos respeitaveis, volta ás fileiras do exercito, de 

                                                 
35 O exemplo da modalidade alética foi extraído de Neves (2006: 159). É um tipo difícil de ser encontrado 
quando se trata de línguas naturais. 
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que é um dos mais distinctos ornamentos. Com sincero prazer fazemos côro, nestas linhas, com quantos 
prestam homenagem aos serviços do illustre brasileiro.” (Texto 37 – CP, 5 maio 1917)  

 

No que diz respeito à modalidade alética, cabe destacar que, sendo referente à verdade 

das proposições, trata-se de um tipo pouco frequente nas línguas naturais. Segundo Neves 

(1996: 171-2), no discurso comum, 

é muito improvável, afinal, que um conteúdo asseverado num ato de fala seja 
portador de uma verdade não filtrada pelo conhecimento e pelo julgamento do 
falante. Uma investigação sobre o valor puramente alético de uma proposição a 
retiraria do contexto de enunciação para centrar-se na organização lógica interna de 
seus termos e na relação que ela mantém com os mundos possíveis, nos quais seria, 
ou não, verdadeira. (...) a modalização alética não constitui matéria privilegiada de 
investigação quando se trata de ocorrências reais de uma língua. 

 

No que diz respeito à modalidade dinâmica, cabe explicitar que, para Palmer (1986), é 

um tipo que não deveria ser considerado como modalidade, na medida em que não haveria 

relação do seu significado com as atitudes e opiniões daquele que enuncia, isto é, esse tipo 

expressaria simples capacidade ou habilidade. 

Contudo, como observaram Neves (2006) e Pessoa (2008), em se tratando da 

linguagem em uso e em contexto, as modalidades dinâmica e alética podem estar a serviço da 

modalidade deôntica. 

Exemplo disso foi verificado por Nadja Pessoa (2007: 44) em estudo sobre a 

modalização no discurso publicitário. A pesquisadora apresenta o seguinte exemplo e explica 

que o verbo modal “precisar” como expressão de uma necessidade alética relaciona-se à 

instauração de uma obrigação deôntica para adquirir o efeito de sentido adequado para o 

discurso, em: “Se você precisa corrigir miopia ou hipermetropia e tiver astigmatismo em igual 

ou menor que 1, abra os olhos para ACUVUE”. 

Esses aspectos ilustram o quanto o contexto e a situação são determinantes para o 

sentido de um modal. Por essa razão, a via de interpretação lógica da modalidade não dá conta 

de desambiguizar os sentidos que podem ser constituídos por verbos modais, por exemplo, 

uma vez que os estudos lógicos baseiam-se em interpretações semânticas sem considerar os 

fatores contextuais que regem a produção dos enunciados, pois a base de estudo lógico-

filosófica é a linguagem como expressão do pensamento, e nessa perspectiva as proposições 

são analisadas em termos de verdade ou falsidade. 
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Dessa forma, para Parret (1988:88), “o campo de fatores pragmáticos domina a 

distribuição de formas gramaticais modais, incorporando, nesse caso, as estratégias de polidez 

e o estatuto sócio-performativo dos locutores”. Numa perspectiva enunciativo-pragmática, o 

autor afirma que as modalidades deônticas, por exemplo, não podem ser caracterizadas como 

proposições: “a ordem, a permissão e a proibição são, com efeito, atos de linguagem” (p.95). 

Pode-se dizer que no discurso as modalidades deônticas imprimem não só uma obrigação, 

mas também uma relação de autoridade do enunciador para quem é direcionado o enunciado. 

Quando se volta para uma concepção de linguagem sob bases pragmáticas, enquanto 

forma de ação/atuação sobre a realidade e não enquanto simples representação do real, são 

levadas em conta não mais a linha vericondicional de análise de uma proposição, mas sim as 

estratégias discursivas mobilizadas pelo enunciador para atingir seus objetivos na interação 

social. Nessa concepção, Coracini (1991:120) postula que “as modalidades constituem 

verdadeiras estratégias retórico-argumentativas, na medida em que pressupõem uma 

intencionalidade discursiva, não podendo ser isoladas do ato de fala em que estão inseridas”. 

Tal como foi enunciado no início deste capítulo, não há uma definição homogênea. 

Cada abordagem concebe a modalidade de acordo com sua perspectiva. 

A partir de princípios sociocognitivos, Miranda (2005), por sua vez, propõe tratar a 

modalidade como fenômeno concebido no discurso e não como propriedade da frase ou de 

atos de fala isolados e recortados da cena enunciativa. Isso porque, para a referida 

pesquisadora, a modalidade funciona como gerenciadora da interação, pois se trata de um 

operador que age sobre domínios discursivos, indicando para o interlocutor que a enunciação 

deve ser aceita dentro de certos limites: dado o caráter dinâmico do processo da modalização, 

“não há como separar o semântico-linguístico do interacional e do cognitivo” (Miranda, 

2005:180). 

Como categoria que gerencia a interação, a modalidade é também uma categoria 

linguística que “sinaliza e suscita o processo de construção da identidade” (Miranda, 

2005:181), perfazendo o modo pelo qual o sujeito se representa diante do outro. Com base em 

estudos de Goffman, a autora explica que isso se dá porque, na dinamicidade da interação, os 

interlocutores se reconhecem com “intenções, objetivos, crenças distintos” pela forma como 

significam o mundo. Nesse processo, configura-se um trabalho de suspensão de barreiras ou 

imposição de forças, ou seja, de “defesa e proteção da face” ou ainda um trabalho em que os 

sujeitos podem ter por objetivo ameaçar a face do outro ou provocar desentendimentos. 
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Assim, nas palavras de Miranda (2005:182), “gerenciar a interação é, em termos 

discursivos, sinalizar o trabalho com a face, regular a entrada em cena dos sujeitos 

participantes e o jogo de forças que se instaura nessa encenação”. 

Fundamentada em teses da Semântica Cognitiva, a autora trata a modalidade como 

fenômeno ancorado em estruturas ou sistemas conceptuais da experiência humana. A 

modalidade motivaria conceptualmente esquemas de imposição de forças ou suspensão de 

barreiras, dependendo da intencionalidade (seja de proteção, defesa ou ataque à face). A 

intencionalidade, na visão da autora, é de caráter interacional e definidora da singularidade da 

cognição humana e da linguagem, na medida em que intenções, crenças e desejos são vistos 

como estados mentais que condicionam a interação. Desse modo, no fluxo discursivo, os 

interlocutores, no trabalho de defesa e proteção da face, abririam ou fechariam o campo de 

interação e ação sobre o outro. 

Nesse processo, um conjunto de saberes acumulados e socializados pela memória é 

mobilizado. Os sujeitos, dotados de intencionalidade, constroem identidades perante e a partir 

do outro, empregando, para tanto, estratégias de neutralidade, positividade ou negatividade, a 

fim de projetar diferentes imagens de si. Dessa forma, segundo Miranda, no domínio da 

modalidade epistêmica, as forças impostas ou as barreiras suspensas orientam o raciocínio do 

interlocutor rumo à determinada conclusão, enquanto na modalidade deôntica, a orientação ao 

raciocínio estabelece determinada obrigação ou permissão. 

 Nesse sentido, alguns estudos consideram que “não existam enunciados não-

modalizados. Do ponto de vista comunicativo-pragmático, a modalidade pode ser considerada 

uma categoria automática, já que não se concebe que o falante deixe de marcar de algum 

modo o seu enunciado” (Neves, 2006: 152). 

 Em termos de análise do discurso, “a modalização pode ser explicitada por marcas 

particulares, ou manter-se no implícito do discurso, mas ela está sempre presente, indicando 

uma atitude do sujeito falante frente a seu interlocutor, a si mesmo e a seu próprio enunciado” 

(Charaudeau & Maingueneau, 2004: 337). 

 Coracini (1991: 119) também reitera que a ausência de um índice modal em 

enunciados assertivos faz parte da intencionalidade subjacente, uma vez que se trata de 

produzir um efeito de objetividade e neutralidade para argumentar a favor da veracidade do 

conteúdo assertado. 
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Entende-se, portanto, que se trata de um processo de escolha por um tipo ou outro de 

modalidade que melhor atenda às necessidades e aos objetivos dos sujeitos em determinada 

interação. 

 Destacando que o grau de engajamento do enunciador com seu dizer pode ter vários 

objetivos, entre eles a preservação da face ou a atenuação, Ingedore Koch (2004, 2006) afirma 

que o envolvimento do enunciador pode ser concretizado por atos de modalização que se 

atualizam por meio de recursos, tais como: performativos explícitos, auxiliares modais, 

predicados cristalizados, advérbios modalizadores, formas verbais perifrásticas, modos e 

tempos verbais, verbos de atitude proposicional, entonação, operadores argumentativos (cf. 

Koch, 2006: 85). 

 Conforme a referida autora (2006: 138), “consideram-se modalizadores todos os 

elementos linguísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que 

funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao 

seu discurso”. Nessa concepção, compreende-se a modalidade não só como elemento que 

marca o posicionamento do enunciador, mas também como elemento estratégico do processo 

discursivo, de como ele se apresenta no texto e que efeitos a partir dele podem ser 

construídos. 

Por sua vez, Fairclough (1992) entende que a categoria da modalidade está relacionada 

ao grau de comprometimento ou distanciamento do falante em relação ao que diz. O quanto as 

pessoas se comprometem quando falam/escrevem revela como elas se identificam, ou seja, 

como se representam perante o outro e como representam o mundo. 

 Situado numa linha de análise crítico-discursiva, Fairclough (2003) entende que a 

modalidade textualiza e revela identidades, pois estas estão incorporadas nas relações sociais. 

Tal categoria é parte de um processo de identificação porque leva o enunciador a ser 

reconhecido de determinada forma (autoritário, afável, cauteloso), na medida em que se 

realiza um trabalho de abertura e fechamento do campo de interação. 

Nesse sentido, ao levar em conta a função interpessoal da linguagem36, o autor 

(1992:201) afirma que a modalidade indica o grau de afinidade assumido em relação ao 

enunciado e em relação aos outros participantes da interação, isto é, tal recurso “é ponto de 

                                                 
36 Os estudos de Fairclough baseiam-se em noções da Linguística Sistêmico-funcional desenvolvida por Halliday 
(1978), segundo a qual a linguagem é multifuncional porque realiza três tipos de significado que ocorrem 
simultaneamente, a saber: o ideacional (representações do mundo/realidade), o interpessoal (relações sociais 
entre os interlocutores) e o textual (estrutura e organização do discurso). 
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intersecção no discurso entre a significação da realidade e a representação das relações 

sociais”37. 

Em vista disso, a relação da modalidade com a produção de sentido não se esgota na 

materialidade linguística, visto que não se trata apenas de enunciar algo, mas, sim, de criar 

efeitos de sentido, tais como: obrigação, certeza, dúvida, e estratégias de envolvimento, 

distanciamento e afetividade no decorrer da atividade discursiva. A título de exemplificação, 

citamos que a pretensa neutralidade de construção do enunciado seria apenas um efeito, pois 

os diferentes graus de modalização ou a escolha em não apresentar marcas explícitas indicam 

o propósito de mostrar-se objetivo em determinada prática social. 

Na perspectiva de Fairclough, podemos caracterizar um discurso pela utilização dos 

modalizadores, como também podemos observar que alguns tipos de modalidades são 

privilegiados em detrimento de outros, a fim de sustentar a ideologia que o enunciador 

representa. Sobre essa questão, o referido pesquisador apresenta alguns tipos de manifestação 

da modalidade no discurso, que exemplificamos com trechos extraídos de nosso corpus38: 

• modalidade categórica: ocorrências com afirmação e negação, realizadas pelo modo 

verbal imperativo e principalmente pelo presente do indicativo, que criam um efeito de 

universalização de um ponto de vista (o que implicaria alguma forma de poder). 

Ex: “Não tem o povo brasileiro louvores bastantes para exaltar a disciplina e a bravura do Exercito Nacional. 
Nos mares nossos, o pendão que fluctua sob o vento constitucional da Republica, nos mastros altivos das naus da 
nossa Armada, é um exemplo de amor á lei que o homem da Força dá ao Homem Civil. O fervor das 
organizações policiaes, dos patriotas é o impulso vital da Patria ansiosa de apossar-se e fixar-se neste grande e 
vibrante momento, em que todos os brasileiros se unem num sentimento unico de defesa e de amor á sua 
Constituição. A mashorca errou seu bote. Illudiu-se a si mesma. Está virtualmente morta.” (Texto 73 – CP, 11 
out.1930) 

 

• modalidade objetiva: ocorrências em que não se explicita a marca de subjetividade, de 

modo que o enunciador cria um efeito de distanciamento em relação ao que diz, por meio, 

por exemplo, do uso da terceira pessoa, da voz passiva sintética. 

Ex: “Acredita-se que logo que seja resolvida a gréve das minas de carvão, as industrias absorverão de novo 
esses quatrocentos mil desoccupados, tanto mais ao se realisarem as prophecias optimistas officiaes de que a alta 

                                                 
37 Original: “Modality is a point of intersection in discourse between the signification of reality and the 
enactment of social relations (...)”. 
38 Os tipos de modalidade exemplificados neste ponto não serão os abordados em nossa análise. Ressaltamos, 
portanto, que os trechos extraídos do corpus são utilizados a título de ilustração das modalidades apresentadas 
por Fairclough. 
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industria e o commercio britanico sahirão desta rude prova com maior energia e prosseguirão na luta pela 
conquista dos mercados mundiaes, onde tem tão encarniçados concorrentes.” (Texto 63 – OESP, 23 set. 1926) 

 

• modalidade subjetiva: ocorrências em que o grau de afinidade/envolvimento com o que 

se diz é expresso no enunciado por meio de expressões como: “penso”, “suspeito”, 

“duvido”, “acho que é”. 

Ex: “Venhão pois para o Brazil, se fôr possível, dois terços da Europa (...) estabeleção-se por ahi, cultivem a 
terra, trabalhem (pois que não são gente preguiçosa;) cazem-se, [ ]dem Cidadãos ao estado: mas não venhão á 
fiuza d’empregos, e muito menos com o projecto de fazer fortuna a favor de cabalas, e de escriptos contra os 
Brazileiros: para isso e que achamos muito cedo.” (Texto 3 – OFP, 12 jun.1830) 

 

Fairclough (1992; 2003) apresenta também outras manifestações linguísticas que 

revelam quanto e como os sujeitos se comprometem no discurso: 

• auxiliares modais: “dever” e “poder” (em suas diferentes significações: obrigação, 

permissão, possibilidade, capacidade, habilidade, vontade, desejo, dedução) 

Ex: “Mais um facto consolador se evidenciou no memoravel pleito de ante-hontem. É que, finalmente, temos 
uma lei eleitoral digna do grau de civilisação a que chegámos. Pela primeira vez a puzeram em execução, e o 
resultado da prova por que ella passou deve ter contentado a todos (...)” (Texto 28 – OESP, 4 fev.1910) 

 

• distinções temporais: “pode/poderia”, “deve/deveria” (para distinção entre o não-

hipotético e o hipotético) 

Ex: “O povo paulista, salvo se tivesse cahido em demencia, não poderia confiar o governo, novamente, a 
homens de tão notoria incapacidade civica, de uma tão evidente inaptidão para o exercicio de funcções publicas 
em regimen democratico, de uma educação politica tão fragil e rudimentar. Esses homens pódem ser uteis, pelos 
seus talentos pessoaes ou por outros predicados, em logares onde sejam mandados. Revelaram-se, porém, 
incompetentes para logares onde mandem.” (Texto 90 – OESP, 20 jul.1934) 

 

• verbos de processos mentais: “saber”, “pensar” (para indicação de conhecimentos e 

crenças em relação ao que se diz) 

Ex: “As rigorosas medidas de caracter militar adoptadas pelo governo, tornam cada vez mais difficil, senão 
impossivel, o accesso dos nossos dedicados companheiros de trabalho ás nossas officinas e escriptorios de 
administração e redacção. Nestas condições não sabemos assegurar aos nossos leitores a publicação da nossa 
folha (...)” (Texto 59 – OESP, 9 jul.1924) 
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• verbos de aparência: “parecer” (para indicação de probabilidade, atenuação ou não 

certeza em relação ao que se diz) 

Ex: “O presidente Lula poderia ter simplesmente vetado, há vários dias, o aumento de 7,7% para aposentadorias 
e pensões superiores a um salário mínimo, se quisesse levar em conta só as preocupações financeiras de seus 
ministros da Fazenda e do Planejamento. (...) Parece ter vacilado, ao avaliar o custo do veto - uma decisão 
politicamente difícil em qualquer circunstância e ainda mais em ano de eleições.” (Texto 96 – OESP, 28 maio 
2010) 

 

• expressões adverbiais: “definitivamente”, “obviamente”, “evidentemente”, “na verdade”, 

“provavelmente”, “possivelmente” (para ênfase, circunscrição, relativização do dizer) 

Ex: “Precisamos dar á vida politica uma feição mais elevada e cuidar dos negocios publicos com alto espirito 
civico e profundo sentimento patriotico. Se não nos emendarmos se os vicios de outróra renascerem amanhan, 
não serão apenas movimentos revolucionarios de caracter politico que nos saltearão mas verdadeiros terremotos 
sociaes. Ou aperfeiçoaremos a nossa democracia, ou cahiremos, definitivamente, em regimens despoticos.” 
(Texto 89 – OESP, 17 jul.1934) 

 

• expressão “é+adjetivo”: “é provável”, “é possível”, “é necessário” (dependendo do 

contexto, tais expressões podem ser menos incisivas e autoritárias que “eu ordeno”, 

contudo, trata-se de fórmulas que manifestam a necessidade de que a ação seja 

concretizada, aumentando o grau de comprometimento do enunciador) 

Ex: “Para sacudir o jugo da metrópole foi preciso provar nossas fôrças, foi necessario combater os inimigos 
com homens de sentimento generosos, e só homens livres os-tem (...)” (Texto 4 – OFP, 7 set. 1830) 

 

• indeterminações: “uma espécie de”, “um pouco”, “uma coisa assim/meio”, “pouco mais”, 

“mais ou menos” (gradação que opera com questões de precisão ou algo difuso, 

propiciando a atenuação ou abrandamento do que é proferido) 

Ex: “(...) a ex-ministra Dilma Rousseff lamentou várias vezes, nos últimos dias, o fim daquela contribuição 
[CPMF], sem dedicar um minuto sequer à análise de suas características. Que tipo de reforma poderá propor? 
Até agora, não deu sinais de ter ideias mais ou menos claras a respeito do assunto.” (Texto 95 – OESP, 22 maio 
2010) 

 

Dos trabalhos arrolados até aqui, de modo geral, verificamos as seguintes atribuições à 

categoria da modalidade: tomada de posição; atitude ou opinião do falante; gerenciamento de 

interação; modo de se enunciar; engajamento; comprometimento.  
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Por meio do levantamento dos elementos linguísticos que podem manifestar o 

comprometimento do enunciador em relação ao outro e a seu discurso, compreendemos que 

os modalizadores não só estão a serviço da atenuação/fortalecimento do conteúdo enunciado, 

da indicação da responsabilidade assumida pelo enunciador em relação ao que profere, como 

também estão a serviço do estabelecimento de relações interpessoais favoráveis aos 

propósitos do enunciador em cada situação discursiva. Assim, consideramos que a concepção 

proposta por Fairclough, pesquisador da vertente da Análise Crítica do Discurso, apresenta 

uma abordagem compatível com a visão de linguagem que adotamos e fundamentamos o 

nosso trabalho (pragmático-discursiva), uma vez que entendemos que a modalidade no 

discurso condensa o modo de representação dos eventos sociais e de estabelecimento das 

relações interativas.  

Em outras palavras, com base nos estudos desse pesquisador, o processo de 

modalização discursiva marca o quanto e como os enunciadores se (des)comprometem (em 

termos de certeza, dúvida, obrigatoriedade, apreciação pessoal e avaliação de um evento), e ao 

mesmo tempo estabelece o tipo de interação que deve ser projetada em prol dos propósitos do 

enunciador. Assim, tendo em vista os objetivos que se deseja atingir, marca-se no enunciado o 

ponto de vista em relação ao conteúdo que é proferido. A marca linguística que exprime o 

grau de adesão ao que se diz projeta o tipo de interação que é propícia estabelecer em 

determinada situação, seja para criar efeitos de afetividade, solidariedade ou autoritarismo.  

Vale destacar, assim, a ação dos modalizadores adverbiais, os quais adotamos neste 

trabalho, particularmente para a análise. Considerando que a perspectiva de Fairclough, na 

qual fundamentamos a nossa concepção de modalidade, apresenta uma visão geral dos índices 

modais utilizados principalmente na mídia impressa britânica, recorremos aos estudos das 

ocorrências de advérbios modalizadores em língua portuguesa de Castilho e de Neves39.  

Ao analisar os advérbios na língua falada, Castilho (2000) conclui que eles têm um 

caráter polifuncional por se moverem em três domínios linguísticos: gramatical, semântico e 

discursivo. Os advérbios e as expressões adverbiais não se limitam, pois, a palavras 

invariáveis que se relacionam ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio (cf. Castilho et al., 

2008). 

                                                 
39 Os estudos dos pesquisadores referem-se especialmente à língua falada, o que não invalida a inserção deles em 
nosso estudo, haja vista que os autores trabalham com o uso corrente da língua, numa perspectiva funcionalista 
que leva em conta a língua em contexto. 



 

 

78

Segundo o pesquisador (2010), do ponto de vista semântico, os advérbios 

compreendem três classes do sistema linguístico: predicação, verificação e dêixis40; e do 

ponto de vista discursivo, os advérbios podem atuar como conectivos textuais ou ainda ter a 

função de orientar argumentativamente o texto. Nosso enfoque será dado a esta perspectiva, 

aos advérbios e locuções adverbiais41 que, no discurso, orientam argumentativamente a 

produção de sentido dos enunciados.   

Os modalizadores adverbiais, na concepção de Neves (2003: 245), são entendidos 

como marcadores de uma “apreciação do falante a respeito das significações contidas no 

enunciado”. A autora ressalta que tais modalizadores podem incidir em todo ou parte do 

enunciado e classifica-os42 da seguinte maneira: 

• epistêmicos: expressam uma apreciação quanto à (in)certeza do falante e 

reforçam/atenuam o grau de adesão em relação ao que é dito. Subdividem-se em: 

asseverativos afirmativos (ex: com certeza), asseverativos negativos (ex: de jeito 

nenhum) e asseverativos relativos (ex: provavelmente). Enquanto os asseverativos 

afirmativos e negativos expressam uma avaliação comprometida com a 

afirmação/negação do que é dito e manifestam o alto grau de adesão e ênfase em 

relação ao conteúdo proferido, os asseverativos relativos expressam uma avaliação 

relativamente comprometida com o que é dito e manifestam o baixo grau de adesão 

em relação ao conteúdo proferido; 

• delimitadores: circunscrevem os limites dentro dos quais o enunciado deve ser 

interpretado quanto à perspectiva do falante (ex: pessoalmente), quanto ao domínio do 

conhecimento (ex: biologicamente) ou por generalização (ex: em geral) ou restrição 

(ex: tecnicamente). Esses modalizadores adverbiais reservam o enunciador de se 

comprometer ao que for interpretado fora do limite de incidência do que atesta; 

                                                 
40 Enquanto a predicação refere-se à transferência de traços semânticos para os termos que são tomados por 
escopo e que não possuíam antes tais propriedades, a verificação refere-se a não transferência de características, 
pois corresponde à atividade de afirmar, negar, incluir, excluir, focalizar e delimitar o termo escopo. Por sua vez, 
a dêixis refere-se à circunstância, no caso dos advérbios, locativa e temporal (cf. Castilho, 2010). 
41 Neste trabalho, serão consideradas as locuções adverbiais que compreendem as expressões formadas por 
preposição+substantivo/adjetivo/advérbio, com função adverbial (cf. Neves, 2000). Trata-se de expressões 
representadas por sintagmas preposicionais, tais como: “sem dúvida”, “na realidade”, “pelo menos”, “em geral”. 
Conforme Castilho (2010), tais adverbiais assumem as funções do advérbio, embora não integrem esta classe. 
42 Não temos por objetivo esgotar os tipos de modalidade e classificá-los como formas estanques, tendo em vista 
os diferentes efeitos de sentidos que podem ser produzidos, mas, sim, nortear a análise das ocorrências dos 
modalizadores adverbiais em nossa pesquisa.  
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• deônticos: expressam obrigatoriedade (ex: necessariamente). É comum a ocorrência 

desse tipo com verbos modais (ex: deverá obrigatoriamente); 

• afetivos: expressam a subjetividade (emoções, sentimentos) do falante em relação ao 

que enuncia. Subdividem-se em subjetivos (ex: infelizmente) e intersubjetivos (ex: 

ingratamente). 

 No que diz respeito aos modalizadores afetivos, para Castilho e Moraes de Castilho 

(2002), os afetivos subjetivos modalizam o sujeito da enunciação e o conteúdo proferido e os 

afetivos intersubjetivos modalizam a relação do falante com o interlocutor. Trata-se de uma 

diferença tênue que se estabelece, segundo Koch (2004), pela relação do enunciador perante 

um evento a que se faz menção e pela relação que o enunciador estabelece perante o outro no 

ato enunciativo. 

Além disso, há quem denomine os modalizadores afetivos de modalizadores 

atitudinais. Entretanto, Castilho e Moraes de Castilho (2002: 200) entendem que “atitude” é 

um termo abrangente para defini-los, pois “todos os modalizadores sempre verbalizam a 

atitude do falante com respeito à proposição” 43, e por isso preferem o termo “afetivo”, que se 

associa à questão do sentimento do falante, de suas reações emotivas. 

 Uma vez que nos situamos no plano discursivo, além dos modalizadores adverbiais 

epistêmicos, delimitadores, deônticos e afetivos, julgamos necessário considerar também 

casos de uso de advérbios atributivos de valor e de gradação como modalizadores do discurso, 

pois, assim como os demais, expressam uma auto-avaliação do falante com respeito ao 

conteúdo proferido e indicam o compromisso assumido pelo enunciador ao atribuir valor, 

avaliar e acentuar/atenuar o enunciado. 

 Em outras palavras, compreendemos que aqueles advérbios que graduam e realizam 

uma avaliação valorativa do enunciador com relação ao conteúdo que profere devam ser 

levados em conta em nosso trabalho, uma vez que os consideramos como elementos 

semântico-discursivos que revelam o modo como o enunciador crê e avalia ser o objeto de 

discurso a respeito do qual se faz um juízo de valor. 

                                                 
43 Castilho, em sua recente obra (2010), explica que esse tipo de modalizador toma por escopo o locutor. Por 
predicarem os participantes da enunciação, o autor reconhece que eles constituem uma subclasse dos 
modalizadores e denomina-os de modalizadores discursivos. Assim, os que tomam por escopo os sentimentos do 
locutor em relação ao interlocutor são chamados de modalizadores discursivos intersubjetivos, e os que tomam 
por escopo o locutor e o conteúdo da proposição são os modalizadores discursivos subjetivos. 
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 Nesse sentido, advérbios que tecem uma avaliação a respeito de algo serão vistos 

como elementos linguísticos integrados à modalização discursiva que estão a serviço do 

enunciador para se expressar de determinada forma e expressar de determinado modo os 

eventos ou situações em jogo no momento da interação social. 

 Se considerássemos que não fosse conveniente para o enunciador reforçar, atenuar, 

comprometer-se com o conteúdo do que diz e se representar de determinado modo, não 

estaríamos partindo de uma perspectiva pragmática que leva em conta a construção 

enunciativa com fins de produzir certo efeito no parceiro da interação. 

Neste trabalho, destacamos, portanto, os modalizadores adverbiais epistêmicos, 

deônticos, delimitadores e afetivos, bem como os advérbios e as expressões adverbiais que 

manifestam avaliações e efetuam a graduação, seja para mais (intensificadores) ou para menos 

(atenuadores), do evento ou situação referida no enunciado, os quais chamaremos, 

respectivamente, de modalizadores axiológicos44 e modalizadores graduadores. 

Marcando o grau de (des)comprometimento e atuando em prol da argumentatividade, 

entendemos que ambos, assim como os demais (epistêmicos, deônticos e afetivos) são formas 

linguísticas que projetam a subjetividade/o envolvimento do enunciador em relação ao 

discurso. Na nossa visão, os modalizadores adverbiais integram discursivamente questões de 

avaliação, posicionamento, comprometimento e estabelecimento de relações sociais45. 

Quando se exerce determinado papel social, a opção por um e não outro modalizador 

adverbial pode indicar diferentes possibilidades de efeitos de sentido. Esse processo pode ser 

percebido pelas diversas formas de construção enunciativa, como se observa a partir do 

enunciado: Este facto denota certamente falta de educação civica por parte de nossos concidadãos
46. Se, 

por um lado, retiramos o advérbio certamente, retiramos a projeção de convicção e ênfase que 

o enunciador indica em relação ao fato que manifesta a tal falta de educação cívica dos 

indivíduos envolvidos na situação. Por outro lado, se substituímos por outros modalizadores 

adverbiais, conduzimos o enunciado a ser visto de outra forma e estabelecemos assim 

diferentes relações, como se pode observar em: 

                                                 
44 Cf. I. Koch (1995; 2004). 
45 Para uma visão aprofundada do papel das avaliações e seus efeitos retóricos na comunicação, ver estudos de 
White (2002) e Martin e White (2005), nos quais se analisam os recursos linguísticos avaliativos que constroem 
relações de afeto, julgamento e apreciação.   
46 Retirado do texto intitulado Alistamento eleitoral, publicado no Correio Paulistano, 25 abr. 1890. Exemplar 
apresentado no Anexo E (Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo). 
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Este facto denota possivelmente falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

Este facto denota lamentavelmente falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

Este facto denota evidentemente falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

Este facto denota naturalmente falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

Este facto denota, de forma curiosa, falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

Este facto denota, mais uma vez, falta de educação civica por parte de nossos concidadãos. 

 

A partir desses exemplos, é possível perceber os diferentes posicionamentos, que 

revelam e indicam como o enunciador: se representa, representa os eventos sociais por meio 

de julgamentos e estabelece relações com quem interage, na medida em que procura, pela 

escolha do modalizador, defender-se de uma eventual crítica ou sustentar pontos de vista 

asseverados. 

Conforme se pôde observar, na área de estudos da linguagem, as conceituações e 

reflexões acerca da modalidade são variadas. Considerando o que foi exposto, em síntese, 

admitimos, neste trabalho, a modalidade como um recurso semântico-discursivo por meio do 

qual o enunciador, tendo em vista seus objetivos, estabelece uma relação com seu dizer e com 

o seu interlocutor, marcando maior ou menor grau de comprometimento e sinalizando a 

orientação de sentido do discurso. 

Com base nessa linha de estudo, não se adota uma perspectiva estritamente linguística, 

mas busca-se relacionar a modalidade a uma abordagem mais ampla, ao se considerar que o 

sujeito opera escolhas para direcionar seu dizer, no qual podem estar subjacentes questões 

ideológicas ou hegemônicas. 

Isso porque, segundo os postulados da ACD, o modo de produção e estruturação do 

discurso pode estar a serviço de formas de manutenção de práticas sociais, hegemônicas, por 

meio da representação construída e do posicionamento marcado, comprometido e em favor de 

ideologias vigentes de um grupo na estrutura social. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DO CORPUS: ELEMENTOS DISCURSIVOS TRADICIONAIS EM 

CARTAS DO EDITOR DE JORNAIS PAULISTAS 

 

 Tendo em vista que pretendemos relacionar o linguístico e o histórico, temos por 

objetivo verificar as TD relacionadas não só aos aspectos referentes à constituição do gênero 

discursivo carta do editor, como também a questão do comprometimento modal, a fim de 

evidenciar o posicionamento assumido pelo enunciador frente ao contexto social de um 

período de transição sócio-político-cultural (do século XIX ao início do século XX). 

Para tanto, neste capítulo, procedemos à análise do corpus, primeiramente, 

apresentando os jornais selecionados que o compõem, para, em seguida, detalhar os 

procedimentos metodológicos utilizados na verificação das questões relativas às tradições 

discursivas e à modalidade. Por isso, esta parte do trabalho está dividida em três momentos: i) 

seleção e descrição do corpus; ii) critérios de análise e iii) análise dos dados do corpus. 

 

 

4.1) Seleção e descrição do corpus 

 

Para traçar relações entre os textos que exprimem o ponto de vista da instituição 

jornalística paulista ao longo do século XIX até o início do XX, bem como estabelecer um 

paralelo com os publicados no século XXI, optamos por escolher jornais que pudessem, 

então, representar tanto o início quanto a continuidade da imprensa paulista, com a seleção de 

O Farol Paulistano, do Correio Paulistano e d’ A Província de S. Paulo/O Estado de S. 

Paulo.  

O recorte temporal e o corpus escolhido referem-se exatamente a textos dos séculos 

XIX e XX – 1828 a 1934 – e a textos do século XXI – 2009 e 2010. Estes atuais foram 

selecionados para que pudéssemos confrontar a produção novecentista e a atual, com a 

finalidade de evidenciar a trajetória do gênero em foco e os possíveis traços de mudança e 

permanência de seus elementos constitutivos. Como dissemos anteriormente, trata-se de um 
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período de inovações históricas, tecnológicas e econômicas que influenciaram a produção 

jornalística. 

O material selecionado para formar o corpus desta pesquisa foi obtido no setor de 

microfilmagem do Arquivo Público do Estado de São Paulo, instituição que possui o acervo 

dos jornais que circularam durante o período que abrange o recorte temporal deste trabalho. 

Os textos foram digitalizados e digitados, conforme estão dispostos e numerados nos 

anexos47. Foi selecionado um conjunto de 100 textos de jornais: 5 d’ O Farol Paulistano; 31 

do Correio Paulistano e 64 d’ A Província de S. Paulo (atual O Estado de S. Paulo), 

conforme disposição na tabela a seguir: 

O Farol Paulistano Correio Paulistano O Estado de S. Paulo 
Número de cartas do editor 

Ano Ano Ano 

1828     1 

1830     4 

  1854   5 

    1875 1 

    1889 1 

    1890 1 

  1890   2 

    1893 1 

    1895 1 

    1900 1 

    1902 1 

  1909   1 

  1910   4 

    1910 10 

    1914 2 

    1917 11 

  1917   2 

    1922 2 

    1924 4 

  1924   5 

  1926   1 

    1926 3 

    1927 3 

  1927   2 

    1929 1 

                                                 
47 Por não ter sido possível manter o layout de todos os textos selecionados, foram dispostos, ao longo do 
trabalho e no Anexo E, alguns exemplares na versão original. 
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O Farol Paulistano Correio Paulistano O Estado de S. Paulo 
Número de cartas do editor 

Ano Ano Ano 

    1930 4 

  1930   5 

    1932 4 

    1934 4 

  1934   4 

    2009 3 

    2010 6 

Total 100 

TABELA 1 – Composição do corpus 

  

 Sobre esse conjunto de textos selecionados para a depreensão das questões relativas às 

tradições discursivas e da modalidade no gênero carta do editor, destacamos que a diferença 

do número de textos selecionados de um jornal para outro deve-se à disponibilidade e à 

qualidade do material microfilmado, que apresentava imagens nem sempre de boa qualidade, 

rasuras ou corrosão em determinados pontos, o que afetou a transcrição e visualização de 

alguns trechos dos textos. Por isso, justificamos ainda que: 

• são apenas cinco exemplares do jornal O Farol Paulistano (1827-1833), pois o acervo do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo dispunha, para consulta, no período de nossa 

coleta, apenas as edições microfilmadas de 1828 e 1830; 

• são em número menor (trinta e um) os exemplares do Correio Paulistano, pois, além de 

não ter circulado durante quatro anos (entre 1930 e 1934, período abrangido em nossa 

pesquisa), muitas edições apresentavam rasuras e, por vezes, páginas inteiras ilegíveis, o 

que dificultou nossa seleção; 

• são em número maior (sessenta e quatro) os exemplares de A Província de S. Paulo, 

fundado em 1875, pois o material microfilmado desse jornal encontra-se disponível e 

completo no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, embora haja edições 

rasuradas e danificadas. Além da disponibilidade, esse jornal teve continuidade de 

publicação e circula, desde 1890 até o momento, com o nome de O Estado de S. Paulo. 

No que diz respeito à escolha do corpus, é preciso apontar que: 

• a escolha de O Farol Paulistano, existente no período de 1827 a 1833, justifica-se pela 

necessidade de se verificar como se configurava o primeiro jornal impresso paulista, 
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cujos exemplares podem exemplificar os anseios, a postura adotada e as ideias do início 

do jornalismo produzido na cidade de São Paulo, tendo em vista que a tipografia nessa 

província só foi instalada dezenove anos após sua regulamentação no Brasil (pelo decreto 

de 13 de maio de 1808), com lenta dispersão pelo território brasileiro; 

• a escolha dos demais jornais, Correio Paulistano e A Província de S. Paulo, justifica-se 

pela circulação de ambos no século XIX e início do XX, recobrindo o recorte de análise 

deste trabalho. No caso, O Estado de S. Paulo manteve sua circulação até o momento 

(2010), do qual pudemos selecionar exemplares do século XXI para ilustrar a 

continuidade e a construção do gênero em foco ao longo do tempo. 

A seguir, apresentamos a descrição e caracterização dos jornais selecionados, tendo 

por fundamentação estudos de Sodré (1999), Bahia (1990), Duarte (1972) e Deaecto (2007). 

 

 

4.1.1) O Farol Paulistano (1827 a 1833) 

 

 Em São Paulo, a primeira tipografia foi instalada por José da Costa Carvalho, que 

lançou o primeiro número de O Farol Paulistano em 7 de fevereiro de 1827. Impresso na 

Typographia Paulistana, o jornal não só buscava defender a liberdade de imprensa, como 

também divulgar sobre o que ocorria no país, repercutindo, principalmente, fatos políticos. 

Tendo em vista que o jornalismo brasileiro emergiu em um contexto de agitações e 

divisão de forças políticas (direita conservadora, direita liberal e esquerda liberal), bem como 

de busca pela liberdade de imprensa nos anos que antecederam à Independência e, sobretudo, 

durante o Primeiro Reinado, O Farol Paulistano destaca-se como exemplo de como a palavra 

impressa propiciou uma forma de disputa entre o governo e a opinião pública. Segundo 

Deaecto (2007:32), oposicionistas e governistas trocavam nos jornais “acusações e intrigas, 

que fazem emergir todo o vigor da imprensa da época e uma faceta muito pouco explorada do 

monarca, a saber, sua atividade como jornalista”. 

 Conforme estudos do referido autor (2007:38), no jornal O Farol Paulistano, eram 

publicadas “reflexões de caráter moral cujos temas se voltavam invariavelmente para questões 

sobre a liberdade, o direito das gentes, a democracia, enfim, os princípios defendidos pelo 

libelo”. Nesse jornal, os textos tinham geralmente relação com a literatura produzida no 
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período iluminista, o que ressaltava seu caráter panfletário e evidenciava a defesa de questões 

ligadas à liberdade de imprensa ameaçada pelo monarca. 

 No periódico, de modo geral, é possível verificar traços de improviso do primeiro 

jornal impresso paulista, atrasado em relação aos demais já existentes no país, tais como: 

Gazeta do Rio de Janeiro (1808), O Patriota (1813), Sentinela da Liberdade na Guarita de 

Pernambuco (1823), Compilador Mineiro (1823). Isso, talvez, devido à limitação de recursos, 

ao caráter experimental da fase inicial da imprensa, à falta de tipógrafos habilitados, à 

máquina de impressão que se conseguiu adquirir já estar desgastada pelo uso, uma vez que a 

leitura dos textos é dificultada pelo apagamento e/ou troca de letras, supressão de uma ou 

mais palavras, incompletude de segmentos dos textos, entre outras falhas. 

Em termos composicionais, o jornal publicava, além da carta do redator, seções como: 

“Correspondências” (cartas de leitores), “Variedades”, “Avisos”, “Anúncios”48, notícias 

publicadas em outros jornais como, por exemplo, no Aurora Fluminense. Este defendia um 

regime representativo, livre manifestação do pensamento, pleno exercício de oposição, 

modernização das instituições entre outras coisas que favorecessem a coletividade. Daí o 

diálogo e a reprodução de textos desse periódico (cf. texto 9, em anexo). 

 Inicialmente semanal e depois bi-semanal, O Farol Paulistano configurava suas 

seções em quatro páginas cujos textos apareciam em duas colunas. Nas primeiras páginas, 

geralmente, o redator dissertava sobre questões internas da cidade e da província, transcrevia 

documentos oficiais referentes a algum tema em evidência, publicava notícias estrangeiras, 

notas, comentários, críticas, reflexões, reproduzia artigos de jornais da Corte sobre a política 

nacional, entre outros. 

 

  

4.1.2) Correio Paulistano (1854-1963 - não circulou de out.1930 a jul.1934) 

 

 O Correio Paulistano, primeiro jornal paulista a ser publicado diariamente, foi 

fundado por Joaquim Roberto de Azevedo Marques e por Pedro Taques de Almeida, o 

redator. De modo geral, foi visto como um jornal conservador, uma vez que, após um período 

                                                 
48 As expressões aspeadas aparecem no jornal destacadas (em negrito e/ou caixa alta), indicando início de uma 
seção ou tópico a ser tratado. 
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de dificuldades financeiras, precisou do apoio do governo para manter a sua circulação e, por 

isso, aderiu ao conservadorismo, garantindo, assim, a existência do jornal. Em 1872, tornou-

se órgão oficial do Partido Republicano Paulista (PRP), cujas ideias começavam a se 

concretizar pelo país. Dessa forma, em 1889, em fase de progresso, ganhou importância ao ser 

considerado uma das correntes de opinião de sua época, refletindo a história do Estado de São 

Paulo e também do Brasil (cf. Sodré, 1999). 

 Já no início do século XX, em 1922, mesmo como órgão tradicional do Partido 

Republicano Paulista, organização que apoiava a política dominante no Estado, o jornal 

destacou-se ao acolher as manifestações modernistas que aconteceram durante a Semana de 

Arte Moderna. O fato de tais manifestações terem sido publicadas chamou a atenção do 

público e de outros jornais49, uma vez que o Correio Paulistano adotou uma postura 

diferenciada em relação aos demais periódicos do momento e ao ideário político que defendia. 

 Outro período relevante na história desse jornal ocorreu durante a Revolução de 1930, 

quando o Correio Paulistano foi invadido e fechado até 1934, sendo, então, incorporado ao 

patrimônio do Estado por se manifestar contrário a esse movimento. Após ser reaberto, 

manteve-se ligado ao PRP até 1955.  

 O crescimento do Correio Paulistano acompanhou o de São Paulo: de uma tiragem 

inicial de 450 exemplares, passando para 850, em 1869, e para 8.500 exemplares no início do 

século XX, chegou a 50.000 em 1949. 

 Em sua composição, o jornal, no final do século XIX, apresentava, de modo geral, 

seções como: “Notícias dos Estados”, crônica, “Despachos do Governador”, “Cartas do Rio”, 

“Folhetim”, “Telegramas”50, anúncios etc. No início do século XX, eram publicados: 

“Boletim Republicano”, “Telegramas do exterior”, “Notícias dos Estados”, “Notas”, 

“Avisos”, entre outros. Além disso, o jornal possuía uma média de oito a dezesseis páginas 

com sete a oito colunas cada. 

 

 

 

                                                 
49 Tais como: O Estado de S. Paulo, Diário Popular, A Gazeta, Jornal do Commércio e Folha da Noite. 
50 Como foi enunciado anteriormente, as expressões aspeadas aparecem no jornal destacadas (em negrito e/ou 
caixa alta), indicando início de uma seção ou tópico a ser tratado. 
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4.1.3) A Província de S. Paulo (1875 - atual O Estado de S. Paulo) 

 

 A Província de S. Paulo começou a ser publicada em 4 de janeiro de 1875 e foi 

fundada por um grupo liderado por Manoel Ferraz de Campos Salles e Américo Brasiliense, 

durante a realização da Convenção Republicana de Itu. Tendo por propósito combater a 

monarquia e a escravidão, foi considerado “o primeiro grande jornal engajado no ideário 

republicano e abolicionista, por meio dos textos contundentes de Francisco Rangel Pestana e 

Américo de Campos, seus primeiros redatores”51. 

 Em 1888, o jornal passa a pertencer a Rangel Pestana & Cia. Júlio Mesquita, que, 

além de redator, tornou-se gerente. Declaradamente republicano, em 16 de novembro de 

1889, momento em que Júlio de Mesquita passou a participar do governo estadual provisório, 

a primeira página foi publicada apenas com o título “Viva a República”, em edição especial. 

A partir de 1890, tem, então, o logotipo modificado para O Estado de S. Paulo. Outras 

alterações gráficas foram realizadas no jornal em 1932, 1989, 1991, 1993, 2004 e 2010 (cf. 

texto 94, em anexo).  

 Além disso, cabe salientar que, a fim de aumentar o número de leitores e difundir suas 

ideias, o jornal inovou ao iniciar a prática de venda de exemplares avulsos. Sua tiragem inicial 

de dois mil exemplares aumentou significativamente para dezoito mil durante a chamada 

guerra de Canudos e após a proclamação da República. Em 1930, o jornal atinge a tiragem de 

100 mil exemplares, enquanto a população da cidade atingia a marca de 887.810 mil 

habitantes52. Por esse aspecto, percebe-se a representatividade crescente desse jornal diário 

em termos políticos e sociais. 

 No início do século XX, foi fechado duas vezes: primeiro, durante a revolução de 

1924, a segunda revolta tenentista que ocupou e destruiu a cidade de São Paulo; depois, em 

1940, quando foi invadido e entregue ao DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda). 

Após treze dias sem circular, voltou aderindo ao movimento estadonovista durante cinco 

anos, até que Júlio de Mesquita Filho e Francisco Mesquita puderam reassumir a direção do 

jornal. 

                                                 
51 Segundo o texto publicado no site do GRUPO ESTADO, disponível em 
http://www.estadao.com.br/historico/print/resumo.htm (acessado em 16 mar.2008). 
52 Segundo dados obtidos pelo histórico publicado no site do GRUPO ESTADO, disponível em 
http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti1.htm (acessado em 16 mar.2008). 
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 Estruturalmente, o jornal, que anteriormente possuía quatro páginas, organizado em 

cinco colunas, gradativamente, entre as décadas 1930 e 1940, chegou a dezesseis páginas e 

acrescentou aos domingos um suplemento com abundante ilustração fotográfica, graças à 

nova técnica adquirida na época – a rotogravura53. 

 Edições do final do século XIX apresentavam, geralmente, seções como: 

“Telegramas”, “Notícias”, “Folhetim”, artigos assinados54, notícias do exterior, reprodução de 

poemas, entre outros. Já as edições do início do século XX, normalmente, apresentavam: 

notícias sobre a guerra, “a situação na Rússia”, “o movimento dos portos”, “telegramas”, 

notícias do exterior, “notas e informações”, “o câmbio”, “o café”, notícias sobre “os 

municípios”, reproduções de textos de outros jornais, “cartas do Rio”55, anúncios e 

propagandas entre o que era noticiado. Em ambos os períodos, verifica-se a presença de fatos 

de ordem política, econômica e do cotidiano, bem como a ampliação do número de notícias, 

de anúncios e de páginas do jornal, refletindo a sociedade e o jornalismo em transformação e 

crescimento. 

 Como foi dito anteriormente, os jornais passaram por fases de desenvolvimento e por 

um crítico período histórico-social que levou ao fechamento/extinção de inúmeros deles. O 

Estado de S. Paulo conseguiu manter sua circulação até o momento. Atualmente, as edições 

desse jornal de grande circulação possuem mais de cem páginas, divididas em cadernos sobre 

as mais variadas esferas sociais (nacional, internacional, econômica, esportiva, cultural etc). 

  

Trata-se, portanto, de um material relevante e que pode ser útil para o estudo da 

história do português paulista e da configuração e transformação do gênero discursivo ao 

longo de seu percurso em diferentes épocas. 

 

 

 

 

                                                 
53 Processo de impressão fotográfica, cujo nome deriva da forma cilíndrica e do princípio rotativo das 
impressoras utilizadas, possibilitando a gradação das tonalidades de imagem. 
54 Como, por exemplo, os textos assinados pelo pseudônimo Proudhon (Euclides da Cunha). 
55 Como foi enunciado anteriormente, as expressões aspeadas aparecem no jornal destacadas (em negrito e/ou 
caixa alta), indicando início de uma seção ou tópico a ser tratado.  
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4.2) Critérios de análise 

 

Para a verificação da trajetória das cartas de editor em exemplares de jornais paulistas, 

identificação das possíveis modificações nesse gênero discursivo e análise das marcas 

discursivas modais, procedemos aos seguintes passos: 

• descrição dos elementos relativos ao tema, à função e à estrutura composicional; 

• análise quantitativa e qualitativa dos resultados encontrados quanto à temática, à 

funcionalidade e à estruturação composicional; 

• descrição dos elementos relativos à modalidade adverbial; 

• análise quantitativa e qualitativa da modalidade como elemento constituinte de cartas 

do editor. 

Para a verificação das possíveis variações na constituição do gênero carta do editor ao 

longo de seu percurso na imprensa paulista, baseamo-nos na proposta metodológica 

apresentada por Zavam (2009a) referente à análise da dimensão textual em perspectiva 

diacrônica, na qual a pesquisadora assinala três instâncias analíticas: conteúdo (tópico 

discursivo), norma (índices de autoria) e forma (elementos grafoespaciais). 

Assim, levamos em conta as seguintes categorias para delinear um panorama geral do 

corpus selecionado e verificar regularidades discursivas no gênero56: 

• o tópico discursivo57, aqui tomado na sua acepção central e ampla como assunto a 

respeito do que se fala num discurso – o tema discursivo; 

• os índices de autoria, aqui entendidos como marcas que identificam que “a 

responsabilidade enunciativo-axiológica dos textos” é a instância institucional (cf. Alves 

Filho, 2006:82); 

• a forma composicional, particularmente, os elementos: localização, título e 

assinatura/rubrica, que pela presença ou ausência também auxiliam na identificação do 

gênero discursivo. A par desses, também consideramos, de modo geral, o tipo de função 

textual predominante. 

                                                 
56 Os dados descritivos das categorias destacadas encontram-se nos Anexos B e C.  
57 A noção de tópico discursivo, aqui adotada, baseia-se em Marcuschi (2006: 9). Quando se trata de tópico 
discursivo toma-se por unidade o discurso, do ponto de vista macroestrutural-semântico, e não a frase, como 
unidade sintática, a qual envolve as noções de tema-rema/dado-novo. O tópico discursivo se desenvolve em 
porções maiores, interativamente, nos processos enunciativos. 
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Para análise da modalidade, levamos em conta as ocorrências linguísticas que indicam 

o (des)comprometimento do enunciador por meio de advérbios e expressões adverbiais, a fim 

de relacionar esse elemento à produção do gênero em estudo. 

Nossa pretensão não é cobrir todos os aspectos analisáveis dos gêneros, mas tão 

somente apontar preliminarmente, e de modo amplo, as possíveis tradições discursivas 

temáticas, funcionais e composicionais que configuram o gênero carta do editor em jornais 

paulistas, contribuindo, dessa forma, para uma análise diacrônica dos gêneros discursivos.  

 

 

4.3) Análise do corpus 

 

Quanto ao conteúdo temático, consideramos relevante retomar a perspectiva 

bakhtiniana, segundo a qual esse elemento do gênero, entendido como objeto do discurso 

moldado pela orientação valorativa do enunciador, define as peculiaridades estilísticas e 

composicionais de um gênero discursivo. Nas palavras de Bakhtin (1979/2003:296), “o 

enunciado, seu estilo e sua composição” são determinados pela “relação valorativa do falante 

com o elemento semântico-objetal do enunciado [o tema]”. O tema, portanto, não está em 

uma palavra ou em períodos isolados, mas sim no todo do enunciado e inseparável do ato 

sócio-histórico no qual está engendrado e dos elementos linguísticos a partir dos quais ganha 

sentido. 

De acordo com a concepção bakhtiniana, o tema possui sentido único e é inseparável 

da situação, bem como, por ser dado nas condições de enunciação concreta, é irredutível à 

análise. Desse modo, para refletir o sentido global do enunciado, o tema age em conjunto com 

a sua outra parte estrutural: a significação (seu estágio inferior). A partir da significação – o 

aparato para a realização do tema, a parte reiterável, repetível e constituída pela palavra em 

estado de dicionário, enquanto sistema da língua, que ganha vida e sentido na enunciação 

concreta – foi possível chegar ao tema das cartas de editor aqui analisadas. Em sentido amplo, 

ele refrata um acontecimento sócio-histórico ocorrido em âmbito local, nacional ou 

internacional, sobre o qual a instituição jornalística imprime sua apreciação social.  

Para o levantamento desse conteúdo das cartas de editor, destacamos o tópico 

discursivo principal, visto aqui como assunto foco da interação. A predominância de temas de 
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ordem política, social, econômica e jornalística é verificada em nosso corpus, cujos propósitos 

e tópicos discursivos recorrentes estão sintetizados na tabela a seguir:58 

Esfera 
temática 

Síntese do propósito comunicativo Tema-tópico discursivo 

Jornalística 

informar, justificar circulação do jornal 
informar, anunciar publicação e programação do jornal 
informar publicação de anúncios 
informar, esclarecer, exaltar conteúdo ou matéria publicada no jornal 
informar textos para publicação no jornal 
pedir desculpas erros publicados no jornal 
informar, justificar remessa do jornal 
informar assinatura do jornal 
informar, solicitar renovação de assinatura 
celebrar aniversário do jornal 
informar, enaltecer novas instalações do jornal 
defender serviços de correspondência e telegráfica 
esclarecer, justificar tiragem de exemplares 
apresentar alterações gráficas 
comentar, criticar, opor-se publicação feita em outro jornal 
comentar situação financeira de outro jornal 

Social 

defender ponto de vista; responder a 
reclamações 

transporte: estradas de ferro 

informar; atualizar novos 
acontecimentos 

integrantes do setor eclesiástico 

comentar; criticar conflito armado (I Guerra Mundial) 
elogiar atitudes da população imigrante 
comentar; criticar preferência por trabalhadores portugueses 

comemorar; enaltecer; celebrar 
data cívica (independência, revolução 
constitucionalista) 

criticar; comentar sistema educacional 
defender medidas na saúde pública 
comentar desemprego 
comentar; criticar motins de parte da população 
defender; elogiar trabalho da população 
informar elaboração do código de processo civil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Política 
 
 
 
 
 
 
 
 

comentar; celebrar corte europeia 
comentar; criticar ações do Ministério da Fazenda 
comentar; apoiar direitos políticos e internacionais 
opor-se; criticar assembleia do partido republicano 
apoiar; enaltecer atos do governo  do Estado 
apoiar; criticar atos do governo da União 
denunciar  câmara dos deputados (interesses políticos) 
enaltecer; celebrar votação de lei eleitoral 
defender; assumir apoio político candidatura presidencial (civilista) 
apoiar votação e iniciativa projetos de lei sociais 
comentar lei contra o comunismo 
defender; enaltecer voto secreto 
comentar; defender Congresso Nacional 
comentar; criticar; opor-se movimento situacionista mineiro-gaúcho 
comentar; opor-se movimento revolucionário de 1930 
apoiar; defender constituinte (1932) 
comentar projeto votação carta constitucional (1934) 

                                                 
58 No Anexo B, há uma tabela pormenorizada a respeito do tema e do tópico discursivo de cada carta de editor 
aqui analisada. 
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Esfera 
temática 

Síntese do propósito comunicativo Tema-tópico discursivo 

 
 
 
 
 
 
 

Política 

celebrar promulgação da carta constitucional (1934) 
examinar; propor ideias crise do governo provisório 
criticar governo provisório 
homenagear ações do ministro das relações exteriores 
comentar; apoiar; defender; 
denunciar hostilidades 

movimento constitucionalista 

defender; apoiar eleição constituinte paulista 
comentar; criticar ações do prefeito de São Paulo 
exaltar volta de político exilado 
criticar investimento público do governo federal  
comentar; denunciar; criticar despesas do governo federal 
criticar; denunciar corrupção no Senado 

defender; comentar 
reforma tributária no plano de candidaturas das 
eleições presidenciais 

comentar ações da base aliada do governo federal 

Econômica 

alertar; criticar; comentar crise do café 
apoiar  produção e comércio do café 
defender reforma do regime fiscal e tributário 
criticar reforma do regime fiscal e tributário 
comentar crise industrial 
defender comércio internacional 
comentar; criticar mercado financeiro 
comentar decretação de moratória 

TABELA 2 – Síntese de propósitos e tópicos discursivos relativos ao corpus 

 

Relacionando os aspectos levantados nessa tabela e os apontados na tabela descritiva 

dos textos analisados59 com o contexto de constituição do jornalismo brasileiro, 

particularmente o paulista, observamos que as cartas de redator d’ O Farol Paulistano 

refletem o período de surgimento da imprensa brasileira, marcado por ideais de 

independência. Ideais políticos permanecem na temática da imprensa novecentista, 

caracterizada por um jornalismo doutrinário, conforme se pode verificar em exemplares do 

Correio Paulistano e d’ O Estado de S. Paulo. Na trajetória para a fase empresarial, a 

imprensa destaca-se por cobrar ações do poder público e defender interesses institucionais 

próprios, conforme se observa nos textos do século XXI. A título de ilustração, selecionamos 

os seguintes trechos em que: 

• são expressos ideais de independência e liberdade e conteúdos críticos que caracterizam 

uma imprensa doutrinária política e socialmente engajada: 

                                                 
59 A tabela completa da descrição relativa aos elementos composicionais e paratextuais destacados no corpus 
encontra-se nos Anexos B e C. 
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Em 1820, quando já se temia que lavrassem pelo Brazil todas as idéas liberaes, que conseguirão regeneral-o, 

um Bacha mandado [foi expedido] para S. Paulo pela Côrte de D. João VI, expressamente pra suffocar o 

nascente espirito de liberdade (...) 

A materia poderia levar-nos longe, e por isso concluiremos dizendo: – Brazileiros, quereis ser Republicanos de 

facto? sêde, porque é isso muito facil, e só de vós depende. Sêde virtuosos, sêde bem livres, bem independentes 

de caracter; não aduleis o poder; não ligueis valor algum a frioleiras; prezai a justiça, a Liberdade, a 

igualdade; prezai ácima de tudo a qualidade de Cidadão Brazileiro ; respeitai-a tambem os outros; e desafiai 

depois a um Déspota, ou a muitos Despotas (porque, o despotismo pode partir tanto de um, como de muitos,) 

para que calmem aos pés, se forem capazes, a Nação Brazileira livre e Independente, Brazileiros, traballhemos 

por desmonarchizar tudo de facto, e não no nome. ==  

E se alguem achar contradicção n’isto que ora escrevemos com tudo quanto em nossa vida havemos escripto, 

dir-lhehemos affoito que mente. (Texto 5 – OFP, 21 maio 1830) 

 

• são expressos ideais políticos cujo conteúdo caracteriza uma imprensa panfletária: 

(...) Até aqui, em São Paulo, onde, aliás, para honra e glória do povo paulista, o marechal Hermes da Fonseca e 

Wenceslau Braz foram estrondosa e estupendamente derrotados! 

Nós, como talvez não haja no Brazil quem o ignore, fomos, somos e continuaremos a ser, intransigentemente 

civilistas. O nosso Estado tambem o é, como exuberantemente o demonstrou, logo na noite do dia do encontro, 

com os cincoenta e tantos mil votos de que o telegrapho, em algumas horas, nos trouxe noticia. A 

vergonhosissima fraude da Capital Federal entristeceu-nos, mas não nos desanimou, porque sabiamos de 

todos os fortes elementos das candidaturas que apoiavamos. Desejavamos, e desejamos, a victoria dos nossos 

candidatos, pelo menos tanto quanto os hermistas desejam a dos delles. (...) 

Só de uma coisa estamos já absolutamente certos. O governo federal e os hermistas estão mentindo ao paiz 

com algarismos fantasticos. Elles tambem ainda não sabem quem venceu. (Texto 31 – OESP, 5 mar.1910) 

 

• são expressos conteúdos sócio-políticos que caracterizam uma imprensa que preza pelos 

interesses públicos quanto pelos seus próprios interesses enquanto empresa que precisa se 

manter no meio social: 

Hoje faz um ano que este jornal está proibido de publicar notícias baseadas nas apurações da Operação Boi 

Barrica, da Polícia Federal, sobre os possíveis ilícitos praticados pelo empresário Fernando Sarney, o filho 

do presidente do Senado que controla os negócios do clã maranhense. E acabou de fazer meio ano que se espera 

da Justiça um pronunciamento sobre o mérito de uma questão que envolve nada menos que o princípio 

constitucional da liberdade de imprensa e do direito à informação no País. (...) 

O acórdão dessa decisão disse tudo que precisava ser dito sobre a importância das liberdades públicas, das 

garantias fundamentais e da certeza jurídica para a ordem democrática e o Estado de Direito. É o que a 

censura prévia desfigura. Nas palavras do ministro Carlos Ayres Britto, vice-presidente do STF, "não há no 

Brasil norma ou lei que chancele poder de censura à magistratura". Contrariamente à visão de que a defesa da 
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honra e da privacidade impõe limites ao direito de imprensa, Britto sustenta, singelamente, que "não é pelo 

temor do abuso que se vai proibir o uso".  (Texto 99 – OESP, 31 jul.2010) 

 

Quanto à estrutura composicional, primeiramente, observamos que as cartas de 

editor analisadas estão estruturadas basicamente por tipos de textos predominantes que 

cumprem uma função. Sobre isso, esclarecemos que o tipo textual predominante é tomado, 

neste trabalho, em termos amplo e geral para se referir à composição macrotextual, isto é, ao 

plano do texto e às sequências dominantes que estão na base da estruturação e organização 

textual (cf. Adam, 2008). 

Do encadeamento das subunidades de um plano de texto, chamadas segmentos 

textuais, resulta um modo de composição dominante, em que é possível perceber o tipo de 

função interacional que o texto propõe cumprir: informar, argumentar, revelar, estabelecer 

contato (cf. Marcuschi, 1999). 

No corpus, encontramos 72% de textos predominantemente argumentativos e 28% 

predominantemente informativos. Considerando o editor como responsável tanto pelo fazer-

saber-comentar os acontecimentos sociais quanto pela manutenção e administração do jornal, 

a partir do resultado dos tipos de funcionalidade textual predominantes, depreendemos duas 

variantes de cartas de editor: (i) aquelas voltadas para a manifestação crítica a respeito de um 

fato e (ii) aquelas voltadas especificamente para o tratamento de assuntos referentes ao 

expediente jornalístico. Enquanto estas são mais informativas, aquelas são mais 

argumentativas. A título de ilustração seguem: 

 

• carta de editor na qual se informa sobre a contratação de correspondentes e sobre a 

publicação gratuita de textos de leitores: 
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 Texto 8. 

FIGURA 13 – Segunda página do jornal Correio Paulistano, de 6 de julho de 1854. 

 

• cartas de editor nas quais são comentados os fatos ocorridos na sociedade: 

 Texto 89. 

FIGURA 14 – Terceira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 17 de julho de 1934. 

AOS SRS. DO INTERIOR: 
A redacção do CORREIO, para dar-lhe mais valor 

noticioso, tem obtido correspondentes nos pontos mais 
importantes da provincia. 

Todavia isso não impede que outros Srs. nos enviem 
seus escriptos, quanto possam utilizar. A publicação 
será gratuita, visto como unicamente desejamos que o 
Correio Paulistano contenha interesse pela variedade de 
seus escriptos e pela parte noticiosa que procuramos 
alargar. 

 

Neste exemplar, encontramos três cartas de editor, das 
quais duas foram transcritas (cf. textos 88 e 89), que se 
destacam dos demais textos da seção Notas & 
Informações, onde se localizam, pelo espaçamento 
entrelinhas diferenciado. Trata-se de textos 
marcadamente opinativos cujas sequências 
argumentativas e exortativas são apresentadas em trechos 
a seguir, em que se manifesta opinião a respeito dos 
resultados da constituição de 1932: 
 
“(...) As inquietações em que vivemos, os males de que padecemos e as 
lutas sanguinolentas que travámos, foram o resultado do erro 
imperdoavel de se tornar vaga e incerta a data em que se restabeleceria o 
governo legal. Outra seria, hoje, a situação do Brasil, sob todos os 
aspectos, se esse erro deploravel não tivesse sido commettido. Mas, 
antes tarde do que nunca. O que lá foi, lá foi. O pesadelo desfez-se e já 
estamos, desde hontem, respirando desafogadamente. Outros são os ares 
que nos envolvem e outros a luz que nos banha. 
O que nos resta, doravante, é o dever de fugir tudo quanto concorreu 
para provocar o movimento revolucionario de 1930, isto é, a todas as 
miserias de uma politicagem aviltante. Precisamos dar á vida politica 
uma feição mais elevada e cuidar dos negocios publicos com alto 
espirito civico e profundo sentimento patriotico. (...)” 
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A manifestação de opinião das cartas de editor estudadas, em sua maior parte, volta-se 

para conteúdos das esferas política, social e econômica. Por sua vez, as informações 

referentes ao expediente jornalístico giram em torno de temas como: circulação, publicação de 

textos, programação, remessa, assinatura, serviços de correspondência, tiragem de 

exemplares, alterações gráficas do jornal, entre outros.  

A predominância de um tipo de função ou outro não impede que os dois coocorram 

em um texto, pois, além de expor fatos e suas causas, o tema é problematizado, elucidado e 

avaliado. Assim, por vezes, sequências textuais informativas e argumentativas podem estar 

em evidência. Os textos apresentados, a seguir, são exemplos disso, pois o editor não só opina 

como também justifica e esclarece os leitores sobre a situação da redação jornalística e sobre 

como repórteres e redatores têm feito para manter a publicação e circulação do jornal mesmo 

com os contratempos ocorridos. 

 Texto 45. 

FIGURA 15 – Quinta página do jornal O Estado de S. Paulo, de 11 de setembro de 1917. 

 

Publicamos noutro logar de nossa edição de hoje, o resultado da 
verificação judicial em livros da Sociedade Anonyma “O Estado de 
São Paulo”, que esta requereu, afim de provar a circulação de seu 
jornal. O dr. Polycarpo de Azevedo Junior, a quem foi dirigida a 
petição, nomeou os srs. Raymundo Marchi e Emilio Figueiredo, 
peritos judiciaes de conformidade com o decreto federal n. 
1[rasurado]89, de 9 de Janeiro de 1905 para procederem á alludida 
verificação e para o seu minucioso laudo chamamos a attenção de 
nossos leitores. Por elle se certifica que a medida da tiragem do 
jornal “O Estado de São Paulo”, nos mezes de Julho e Agosto 
ultimos foi de 53.632 exemplares diarios. Esta informação 
transmittimol-a aos nossos prezados clientes apenas á guisa de 
justificativa de quanto a circulação do “Estado” valorisa os seus 
anuncios. 

Releva sallientar ainda que, para a verificação re[  ]rida, a 
empresa tomou para base os dois mezes invernosos do anno em 
que, por varias circumstancias, a venda avulsa dos jornaes declina 
naturalmente. Não ignoram este facto as empresas jornalisticas de 
nossa terra. Mas como talvez seja desconhecido pela maioria de 
nossos leitores, não hesitamos em prestar-lhes esta informação. 

Assim mesmo, a medida da tiragem de nosso jornal, constatada 
pelos peritos, é animadora e por elle se pode assegurar, sem 
preocupações pueris, que a nossa folha continua a manter a 
supremacia da circulação em nosso Estado e talvez no Brasil. 
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 Texto 59. 

FIGURA 16 – Primeira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 9 de julho de 1924. 

 

Quanto aos elementos composicionais e paratextuais, ligados à macroestrutura 

semântica de um texto, que foram destacados das cartas do editor, eles estão resumidos e 

marcados na tabela a seguir60: 

 Título Assinatura Voz institucional Localização 

 Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência 
Seção 

específica 
Primeiras 
páginas 

Textos do 
século XIX 
ao início do 

XX 

38% 62% 11% 89% 81% 19% 53% 47% 

Textos do 
século XXI 

100% 0% 100% 0% 20% 80% 100% 

TABELA 3 – Síntese dos índices de presença/ausência dos elementos composicionais relativos ao corpus 

 

O título  é um elemento importante. Orientador da produção de sentido do texto, ele 

está a serviço do tema e do propósito comunicativo por constituir uma estratégia que anuncia, 

                                                 
60 No Anexo B, há uma tabela pormenorizada a respeito da presença/ausência dos elementos da estrutura 
composicional. 

O “Estado de S. Paulo” 
 

As rigorosas medidas de caracter militar adoptadas pelo 
governo, tornam cada vez mais difficil, senão impossivel, 
o accesso dos nossos dedicados companheiros de trabalho 
ás nossas officinas e escriptorios de administração e 
redacção. 

Nestas condições não sabemos assegurar aos nossos 
leitores a publicação da nossa folha [trecho rasurado] sem 
olhar a riscos nem sacrificios de varia natureza. 

Estamos certos de que os leitores do Estado de S. Paulo 
saberão desculpar-nos a possivel suppressão involuntaria 
da sua leitura habitual, por alguns dias, pois não póde 
demorar de muitos a volta da cidade á sua vida normal. 
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sintetiza e orienta o conteúdo a ser desenvolvido61. No corpus, a ocorrência do título é 

oscilante, tendo em vista que aparece em 35% das cartas do editor predominantemente 

argumentativas e em 9% dos textos cuja ênfase recai na informatividade, enquanto 56% não 

possuem título. Nem sempre recorrente em cartas do editor dos séculos XIX e XX, o título 

atualmente é permanente em editoriais do jornal O Estado de S. Paulo, aparecendo em 100% 

deles. Esses resultados podem ser indícios de como, nos gêneros jornalísticos, os elementos 

tornam-se (des)funcionais dependendo da finalidade a que servem.  

 Por sua vez, os índices de autoria institucional marcados pela voz institucional 

explícita por meio do “nós exclusivo” e por meio de expressões de referência ao jornal está 

presente em 75% dos textos. As expressões que indicam referência ao nome do jornal que 

encontramos no corpus são: a redacção deste jornal; a redacção do Correio; desta folha; esta 

empreza; esta folha; este jornal; na redacção desta folha; nesta casa; nesta folha; nesta 

redacção; neste orgam; nossa folha; nossas columnas; nossas officinas; nosso editorial; nosso 

jornal; nossos reporters e redactores; o Correio Paulistano; o Estado; o Estado de S. Paulo; 

uma folha diária como a nossa. 

Em 25% dos textos do nosso corpus há ausência de voz institucional explícita. Essa 

ausência é crescente a partir da década de 1930, conforme se pode visualizar na tabela a 

seguir: 

Recorte temporal 
Número de cartas de editor 

com ausência de voz 
institucional explícita 

Porcentagem referente ao 
período 

século XIX (1828-1900) 1 de 18 5,55% 

início do século XX 
(1902-1929) 

5 de 51 9,80% 

início do século XX 
(1930-1934) 

10 de 21 47,62% 

século XXI 
(2009-2010) 

7 de 10 70% 

TABELA 4 – Índices de ausência de voz institucional explícita relativos ao corpus 

 

As marcas de primeira pessoa são menos frequentes nos textos dos séculos XX e XXI, 

pois nestes são preponderantes as marcas linguísticas de terceira pessoa do discurso, tais 

como: este jornal, esta empresa, nesta página editorial. Além desse aspecto, cabe lembrar 

que a construção do texto na terceira pessoa do discurso parece reduzir o grau de 

                                                 
61 A concepção de título baseia-se em estudo de Coracini (1989). 
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contundência do texto ao torná-lo mais impessoal e objetivo, conforme observa Gomes 

(2007).  

Não só pela voz institucional na pessoa do discurso é marcada a autoria em nosso 

corpus, mas também pelos elementos assinatura/rubrica. Como exemplo, destacam-se as 

cartas publicadas no jornal O Farol Paulistano que emitiam a opinião do jornal sobre 

determinado acontecimento e eram peculiarmente assinadas pelo redator (textos: 1, 4, 5). 

A partir do texto 12, de 1889, até o texto 17, de 1895, final do século XIX, 

observamos não mais a assinatura do redator, mas a repetição do nome do jornal acima do 

título do texto (uma espécie de rubrica), sinalizando que se trata de uma publicação de autoria 

da instituição jornalística, cujo teor é marcadamente opinativo. 

Além disso, a partir do século XX (texto 18 e seguintes), não verificamos a 

continuidade dessa repetição do nome do jornal, mas sim a permanência da voz institucional, 

presente em 75% dos textos. A hipótese é a de que a assinatura ao longo do tempo teria sido 

dispensada, talvez em razão de que os textos publicados sempre nas primeiras páginas, 

contendo os comentários correspondentes ao grupo institucional de determinado jornal, já 

fizessem parte do repertório dos leitores. Mas, outros elementos linguísticos podem nos 

revelar a autoria discursiva: a localização e o símbolo do jornal. 

Interpretamos a partir da observação dos textos dos séculos XIX e XX do Correio 

Paulistano e O Estado de S. Paulo que a autoria assumida pelo “nós exclusivo” e pelas 

expressões nominais de referência ao jornal, bem como a localização própria do texto em 

páginas iniciais e/ou em seções específicas podem ser indícios de que a assinatura teria se 

tornado um elemento disfuncional para o gênero sob análise.  

Nos textos do século XXI, à seção Notas & Informações, verificamos a autoria 

institucional sinalizada pelo símbolo do jornal que aparece no início do texto. Esse elemento 

pode remeter à transformação/substituição da assinatura pela marca do ex-libris do grupo O 

ESTADO. 

Ilustramos as questões relacionadas à autoria institucional pelos exemplares a seguir: 

 

• início do século XIX 
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FIGURA 17 – Primeira página do jornal O Farol Paulistano, de 25 de junho de 1828. 

 

• meados e final do século XIX 

 Texto 10. 

FIGURA 18 – Segunda página do jornal Correio Paulistano, de 10 de julho de 1854. 

Representa o editor; é o próprio 
jornalista-editor proprietário do 

jornal (Beltrão, 1980). 

Trechos com marcas de autoria por meio do “nós 
exclusivo” e da assinatura do segmento institucional 
responsável pelo conteúdo veiculado: 
 

O nosso assignante – Z – pede um canto do “Correio Paulistano” 
para um escripto especial em que reclame a attenção pelos interesses 
moraes e materiaes deste municipio. 

Não soffremos duvida em acolhe-lo; conhecemos a penna que o 
dirije e não tememos que outro pensamento presida o seo trabalho 
senão o interesse do povo. 

Emquanto o – Z – não transviar da vereda que se propoem, 
empregando a phrase moderada, de urbanidade e decencia, 
acolheremos sua correspondencia. 

 
A redacção. 

Trechos com marcas do “nós exclusivo” e de primeira pessoa: 
 

Os Ministros d’Estado já tem apresentado os seus Relatorios (...) Dizem-nos 
da Corte, que não são exactos, nem mesmo talvez quanto á Provincia do Rio de 
Janeiro, a respeito da qual diz uma carta, == quando ouvi ler o Relatorio do 
Ministro do Imperio, pensei que não estava na Provincia do Rio de Janeiro, ou 
que tinha estado até agora sonhando: ou o Relatorio é um Romance, ou eu estou 
alienado. 

Consta-nos tambem que o Ministro da Fazenda pede para as despezas de 1829 
bem perto de 20contos (...) Elle diz, que sacrifica a popularidade aos interesses 
de seu Païz, mas, nós, que tambem sacrificamos tudo aos interesses do nosso 
Païz, somos de opinião, que nem real de tributos novos, não só porque, como 
dice o mesmo Ministro, é muito de esperar que brevemente se faça a paz, como 
porque suppomos, e somos a isso levados por experiência, e muito abalisadas 
opiniões; que uma boa fiscalisação, e arrecadação dos actuaes impostos, o 
progresso rapido de nossa industria agrícola e commercial, e sobre tudo legaes 
córtes aos immensos abusos e largueza criminosas do Governo serão de sobra 
para d’entro d’um anno, os dois fazerem dobrar as nossas rendas. (...) 

Nós daremos mais extensa noticia dos Relatorios, quando nos vierem á mão; 
forão imprimir-se: talvez para o seguinte correio possamos satisfazer a 
curiosidade dos nossos Leitores e lhe faremos as reflexões, que julgarmos á 
propósito. 

O Redactor. 

Assinatura ao final do texto 
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 Texto 17.  

FIGURA 19 – Primeira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 4 de janeiro de 1895. 

 

• século XX 

 Texto 30. 

FIGURA 20–Primeira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 28 de fevereiro de 1910. 

O ESTADO DE S. PAULO 

O NOSSO DIA 

Repetição do nome 
do jornal acima do 

título do texto 

Trecho com marcas de autoria por meio do “nós exclusivo”: 
 
(...) Certos, portanto, de havermos cumprido sincera e escrepulosamente o 
nosso dever, chegamos com serena alegria no vigesimo-primeiro anno de 
existencia, e servimo-nos do ensejo para saudar, reconhecidos, este grande 
povo paulista, a quem tudo devemos e de quem tudo esperamos. 

Trechos com marcas de autoria por meio do “nós exclusivo”: 

Dissémos hontem que a estatística, por nós publicada, da votação provavel de 
Ruy Barbosa e Albuquerque Lins não nos parecia muito longe da verdade. 
Sabemos que não faltou quem se risse da nossa ingenuidade, do nosso 
optimismo, da nossa ignorancia em assumptos eleitoraes. Que havemos de 
fazer, se fômos os primeiros a confessar a nossa fraqueza em matéria tão 
transcendente? 

Mas, examinemos bem aquelles algarismos. Bahia, 80.000 votos. É muito? 
Será, mas ainda é menos do que esperam os que conhecem o trabalho do 
senador José Marcellino. Estes sustentam que a votação da Bahia subirá a 
90.000. Minas, 60.000. Que desproposito! De vagar: o dr. Carvalho de Brito e 
seus amigos affirmam que, em hypothese alguma, se poderá traduzir em votação 
menor a entranhada antipathia do povo mineiro pela dictadura militar. (...) 

Resta S. Paulo. O autor da estatistica calcula em 80.000 votos a manifestação 
civista da nossa terra. Aqui, falamos um pouco de cadeira. O autor da estatistica 
tem razão, está perfeitamente informado, e é prudente no seu calculo. Se S. 
Paulo não der 80.00 votos a Ruy Barbosa e Albuquerque Lins, é porque dá 
mais. Menos, nunca. (...) 
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• século XXI 

 Texto 98.  

FIGURA 21 – Terceira página do jornal O Estado de S. Paulo, de 31 de outubro de 2010. 

 

Considerando os resultados de progressiva ausência de autoria explícita, parece ser a 

localização um elemento de tradição de permanência que auxilia na identificação de textos de 

autoria institucional, pois 58% das cartas de editor estão localizadas em seção específica e 

42% estão nas primeiras páginas do jornal, fora de seção. Com base na depreensão dos 

elementos constitutivos analisados, observamos que a localização em seção específica e/ou 

nas páginas iniciais é a parte que aloca os textos de autoria do jornal. No nosso século, os 

textos de autoria institucional têm lugar garantido, especificamente o Primeiro Caderno, no 

caso d’ O Estado de S. Paulo. 

Exemplificamos ainda que as expressões linguísticas que fazem referência à voz 

institucional e à localização do texto produzido são explicitadas por: esta columna; linhas de 

cunho oficial; nesse editorial; nesta mesma columna; nosso editorial; nota do 

contemporâneo; nota de comentário (textos: 49, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 88, 94 e 100). 

  

Indicação de seção e página: Notas e Informações, A3. 

Símbolo do jornal – “a marca: no século 
19, o francês Bernard Gregoire saía a cavalo 
pelas ruas de São Paulo vendendo edições 
do Estado. Mais tarde, transformou-se no 
ex-libris (selo de origem) do jornal” (Fonte: 
Jornalismo renovado. O Estado de S. Paulo, 
14 mar.2010, Especial, H1.) 
 

Marcas de autoria por meio do “nós exclusivo” e de 
expressão de referência ao texto jornalístico: 
 
(...) Quatro anos atrás, nesta mesma página editorial, dizíamos que "as 
eleições de hoje são o ponto culminante da mais longa campanha eleitoral 
de que se tem notícia no Brasil. Desde 1.º de janeiro de 2003, quando 
assumiu a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva não deixou, 
um dia sequer, de se dedicar à campanha para a reeleição. Tudo o que fez, 
durante seu governo (...) teve por objetivo esticar o mandato por mais quatro 
anos". Erramos. (...) 

 

Ao aparecer no início do editorial, o 
símbolo pode remeter à assinatura do texto. 
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Particularmente, nos textos 62 e 67, se faz remissão à seção Notas & Informações 

como local oficial onde se registram não só textos curtos dirigidos a informações rápidas, mas 

também o ponto de vista ou o “modo de ver” do jornal a respeito de algum acontecimento de 

ordem política, social, econômica ou do expediente jornalístico. 

Desse modo, as seções Notas do Correio Paulistano e Notas & Informações d’ O 

Estado de S. Paulo são um locus próprio para publicação de notas noticiosas e notas de 

comentário, espaço em que é tecida uma análise da informação apresentada, indicativa de um 

local para os textos do editor/representante do jornal. 

Tendo em vista que no início do jornalismo impresso não havia uma separação clara 

entre informação e opinião, verificamos que o recorte temporal de nossa pesquisa parece ser 

um período de transição em que se começa a separar opinião da informação nesse tipo de 

seção. Deduzimos que talvez seja por isso que o jornal Correio Paulistano modifica o nome 

de sua seção de Notas para Notas e Comentários (em nosso corpus, a partir da década de 1930 

– textos: 83, 84, 86), conforme se pode visualizar nos exemplares a seguir. 

 Texto 37. 

FIGURA 22 – Primeira página do jornal Correio Paulistano, de 5 de maio de 1917. 

 

Notas 

Ao deixar a gestão da nossa chancellaria, o eminente patricio sr. dr. Lauro 
Muller teve a opportunidade feliz de vêr reconhecidos pelos orgams da imprensa 
– mesmo aquelles que, frequentemente ou ás vezes, dissentiram da sua 
orientação – os optimos serviços que vem prestando ao paiz, desde os prodomos 
do actual regimen. 

Manda, com effeito, a justiça, que se consigne que bem poucos homens 
publicos no Brasil contam uma fé de officio tão brilhante como a desse 
esforçado republicano, em successivos periodos da vida nacional. 

[ilegível] do de energia pouco vulgar, soube em todos os postos de grande 
responsabilidade para os quaes tem sido chamado pelos governos ou pelo voto 
popular, dar provas de indiscutivel competencia e verdadeiro patriotismo. 

A sua acção prudente, calma, reflectida foi sempre profícua, quer no 
Congresso, onde teve papel saliente em varios problemas de notoria 
importancia, quer na administração, como presidente do Estado de Santa 
Catharina, como ministro da Viação e Obras Públicas, no memorável 
quatriennio Rodrigues Alves, e agora, nestes ultimos cinco annos, como 
ministro das Relações Exteriores. 

Fundadas e merecidas são, portanto, as referencias que os orgams expoentes 
da opinião publica fazem ao digno compatriota no momento em que elle, 
allegando motivos respeitaveis, volta ás fileiras do exercito, de que é um dos 
mais distinctos ornamentos. 

Com sincero prazer fazemos côro, nestas linhas, com quantos prestam 
homenagem aos serviços do illustre brasileiro. 
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 Texto 84. 

FIGURA 23 – Quinta página do jornal Correio Paulistano, de 1 de julho de 1934. 

 

Considerando o que foi observado até aqui, os noventa textos selecionados do século 

XIX ao início do século XX revelam aspectos que nos levaram, portanto, a relacioná-los a 

editoriais atuais. Por isso, acrescentamos ao corpus dez textos do século XXI – maio/2009 a 

outubro/2010 – a fim de apontar algumas semelhanças. 

Verificamos que os exemplares dos editoriais do século XXI d’ O Estado de S. Paulo 

apresentam características semelhantes às cartas do editor dos séculos anteriores, que 

poderíamos considerar permanentes na medida em que possuem: 

• símbolo do jornal próximo ao texto – tal elemento composicional é associado, aqui, à 

assinatura, pois registra e indica que o conteúdo emitido é de responsabilidade do grupo 

institucional; 

• conteúdo temático que manifesta não só a opinião sobre assuntos voltados às esferas 

política e econômica (textos: 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 e 100, em anexo), como 

também a apresentação de assuntos relativos ao expediente jornalístico (texto 94, em 

anexo, que trata das alterações gráficas do jornal); 

• título e voz institucional explícita (nós exclusivo – textos 94 e 98); 

ACERTAMOS 
 

Tinhamos razão quando hontem previamos que o eminente embaixador 
Pedro de Toledo, com a fina superioridade do seu culto espírito, retribuiria, 
pessoal e immediatamente, a tardia visita que lhe mandou fazer, por um 
ajudante de ordens, o interventor em São Paulo. 

Hontem mesmo os jornaes noticiaram que Pedro de Toledo foi retribuir a 
visita, não só ao interventor, como aos seus secretarios de governo. 

Comprehendemos nós, sr. embaixador, como emprehenderam todos os 
paulistas, a significação da sua attitude elegantissima. Pedro de Toleto, o 
nosso governador, indo pessoalmente aquelle palacio, em que foi 
glorificado, agradecer ao delegado do dictador a nimia gentileza de o haver 
mandado visitar, sete mezes e oito dias depois do seu regresso do exilio. 

Veja s. excia. que a sua pessoa já não vae passando assim tão 
desapercebida. O proprio jornal do governo tambem já deu pelo seu 
regresso e começa a noticiar, com certo destaque, as homenagens que 
recebe o grande exilado. 

E o CORREIO PAULISTANO rejubila com isso. Felicita-se por haver 
lembrado aos homens de memoria fraca a falta em que se encontravam e 
tambem por ter acertado tão completamente nas suas previsões. Não somos 
advinhos, temos, apenas, um pouco de experiencia... 

Notas e Comentários 
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• localização em seção específica, em Notas e Informações. Essa seção aloca os textos de 

autoria do jornal O Estado de S. Paulo desde o início do século XX – no caso, em nosso 

corpus, a partir de 1902, texto 19. 

Portanto, da materialidade textual foi possível apreender, ao verificar os elementos que 

constituem as cartas do editor selecionadas, no período de abrangência do corpus, alguns 

traços de permanência e de mudança: 

• traços de permanência: 

- a localização em seção específica e/ou nas primeiras páginas do jornal; 

- o conteúdo temático circunscrito às esferas política, econômica e jornalística.  

- a marca de autoria registrada por meio do “nós exclusivo” e por expressões 

indicativas da voz institucional. 

• traços de mudança/transformação: 

- o título , ausente em 62% dos textos do final do século XIX e início do XX, está 

presente em 100% dos editoriais atuais; 

- a marca de autoria registrada por meio da assinatura do redator e por meio da 

voz institucional no século XIX e início do século XX passa a ser explicitada 

pelo símbolo do jornal, presente em 100% dos textos do século XXI. 

 

Ilustramos as considerações realizadas pelo exemplar (texto 94 – do jornal O Estado 

de S. Paulo, de 14 de março de 2010) a seguir: 
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1  localização: seção Notas & Informações 

2  título (sem subtítulo) 

3  símbolo/assinatura 

4  indicação do tópico discursivo e sequências informativas 

5  sequências argumentativas 

6  marcas de primeira pessoa: nossos editoriais 

7  marcas de terceira pessoa em referência ao jornal: o Estado, o jornal, para ele 

FIGURA 24 – Aspectos ilustrativos referentes à análise do corpus quanto aos elementos constitutivos de 
uma carta de editor. 

 

Tratados os elementos temáticos, funcionais e estruturais, partiremos, agora, para o 

outro elemento constitutivo do gênero discursivo: o estilo. O conteúdo a ser apresentado pelo 

enunciador trabalha junto ao propósito comunicativo. Seja informar, seja manifestar opinião, 

para a construção do dizer, o enunciador busca recursos no acervo da língua a fim de 

concretizar seu projeto discursivo. O conjunto dos recursos mobilizados, orquestrados e 

materializados no texto refletem o estilo. 

Segundo Bakhtin (1979/2003), o estilo, sendo indissociável do tema, da forma 

composicional, do tipo de relação do enunciador com os demais interactantes da comunicação 

discursiva, é individual e reflete a subjetividade daquele que fala/escreve. Essa 

individualidade pode ser revelada pela visão de mundo, pela entonação expressiva empregada, 
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pelos juízos de valor marcados, pela escolha de determinados recursos linguísticos e não 

outros. 

Entre essas escolhas que revelam o estilo serão focalizadas as estratégias discursivas 

de modalização adverbial. Particularmente, temos por objetivo identificar: quais são os 

índices de modalidade dos quais o enunciador se vale, relacionar os recursos linguísticos 

modais à produção do gênero carta do editor, bem como verificar a regularidade desses 

elementos discursivos no corpus selecionado. 

Não nos interessa analisar todos os elementos que podem expressar a modalidade 

tendo em vista a complexidade que envolve a questão, conforme dissemos no capítulo 

anterior. Por isso, selecionamos a categoria adverbial, uma vez que a consideramos produtiva 

para a análise do corpus deste trabalho, haja vista que se trata de um recurso linguístico cujo 

significado revela muito o modo de ver e de representar os eventos sociais, bem como 

expressa os principais tipos de modalidade (epistêmica, deôntica, afetiva, axiológica), além de 

ser um elemento utilizado em 87% das cartas do editor aqui estudadas. 

Ao conceber a modalidade como recurso semântico-discursivo que marca o ponto de 

vista e o comprometimento do enunciador com o conteúdo proferido e que ao mesmo tempo 

estabelece uma relação entre o enunciador, seu propósito comunicativo e seus coenunciadores 

(leitores), nortearemos a análise pela ocorrência no corpus de modalizadores adverbiais 

epistêmicos, deônticos, delimitadores, graduadores de intensificação e atenuação, afetivos e 

axiológicos. 

Quanto aos modalizadores adverbiais epistêmicos, cabe explicitar que optamos por 

dividi-los em: epistêmicos asseverativos e epistêmicos relativos. Isso porque os epistêmicos 

asseverativos afirmativos e os epistêmicos asseverativos negativos foram agrupados como 

epistêmicos asseverativos, apenas, pois estão ligados ao saber de caráter factual, como algo 

que o enunciador crê ser evidente, irrefutável, verdadeiro, natural ou certo. Por seu turno, os 

epistêmicos relativos estão ligados ao saber de caráter eventual, como algo que o enunciador 

crê ser (im)possível.      

Posto isso, passamos à verificação do corpus. Observamos a ocorrência dos seguintes 

adverbiais modalizadores: 
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FIGURA 25 – Gráfico: frequência dos modalizadores adverbiais no corpus 

 

graduadores 
de 

intensificação 

altamente, amplamente, bastante, bem, com intensidade, com largueza, completamente, em 
profundidade, extremamente, indefinidamente, inteiramente, jamais, largamente, mais, muito 
mais, muito menos, muito, nunca, para sempre, plenamente, por inteiro, profundamente, 
puramente, sempre mais, sempre, tanta, tanto mais, tanto, tão, totalmente. 

axiológicos 

admiravelmente, ao menos, apaixonadamente, bem, brilhantemente, brutalmente, cabal e 
facilmente, calmamente, cegamente, claramente, com a maior atenção, com brilho e 
assiduidade, com desassombro e confiança, com dignidade, com dignificante zelo, com energia 
e bravura, com entusiasmo, com escandalosa frequência, com grande entusiasmo, com grande 
estrondo e aparato, com impavidez, com notável competência, com o maior cuidado, com toda 
a facilidade, como sempre, comodamente, condignamente, corajosamente, cuidadosamente, 
deliberadamente, desgraçadamente, desoladoramente, dificilmente, duramente, eficazmente, 
eficientemente, espantosamente, estrondosa e estupendamente, exuberantemente, facilmente, 
fatalmente, ferozmente, forçosamente, fortemente, francamente, galhardamente, heroica e 
decisivamente, honestamente, imerecidamente, impetuosamente, imprudentemente, 
indeclinavelmente, infalivelmente, intransigentemente, inutilmente, leal e devotadamente, 
lealmente, legitimamente, lentamente, lisongeiramente, mais uma vez, malevolamente, 
mediocremente, meramente, minuciosamente, natural e irresistivelmente, no máximo, 
nobremente, notavelmente, ocultamente, orgulhosa e lautamente, pelo menos, penosamente, 
perfeitamente, pessimamente, positivamente, prematuramente, proveitosamente, puramente, 
rapidamente, resolutamente, rigorosamente, rudemente, sábia e salutarmente, selvagemente, 
sem atropelos, sem congestionamentos, sem demora, sem impaciência, sem precipitações, sem 
restrições, sem truque, sem tumultos, sensivelmente, seriamente, severamente, simplesmente, 
sincera e escrupulosamente, sinceramente, solenemente, sossegada e docemente, suavemente, 
suficientemente, superiormente, terrivelmente, tristemente, vagarosamente, vantajosamente, 
vitoriosamente. 

epistêmicos 
asseverativos 

absolutamente, certamente, com certeza, com efeito, com verdade, como sempre, de fato, 
decididamente, definitivamente, efetivamente, em realidade, evidentemente, exatamente, 
indiscutivelmente, indubitavelmente, jamais, mesmo, na verdade, naturalmente, notoriamente, 
nunca, obviamente, perfeitamente, positivamente, realmente, seguramente, sem dúvida, sem 
sombra de dúvida, sempre, verdadeiramente. 

delimitadores 

do ponto de vista eleitoral, econômica e legalmente, em termos de conteúdo, em termos éticos, 
em tese, legal e explicitamente, material e moralmente, materialmente, moralmente, na prática, 
no terreno econômico, pessoalmente, politicamente, praticamente, psicologicamente, quase, sob 
o aspecto econômico. 

graduadores 
de atenuação 

às vezes, frequentemente, mais ou menos, menos, pelo menos, por vezes. 
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epistêmicos 
relativos 

aparentemente, decerto, por certo, presumivelmente, provavelmente, relativamente, talvez. 

afetivos 
com franqueza, com serena alegria, com sincero prazer, cordialmente, dolorosamente, 
felizmente, humildemente, infelizmente, lamentavelmente, sem dupla tristeza, sem pesar, 
sinceramente. 

deônticos necessariamente, terminantemente. 

TABELA 5 – Lista de modalizadores adverbiais presentes no corpus62 

 

Os modalizadores epistêmicos que colaboram para a projeção de certeza ou incerteza 

do que é dito e, consequentemente, para o grau de comprometimento do enunciador, estão 

exemplificados no trecho a seguir: 

(1) A vida do jornal dá aos que a praticam uma certa frieza deante dos acontecimentos, o que é util, sem 
duvida, para o mais imparcial e completo julgamento delles. Penna alguma, porém, manejada por mão 
verdadeiramente brasileira não conseguirá traçar sem estremecimentos de indignação o protesto contra a 
nova tentativa de sedição que re[  ]ntou a bordo do “São Paulo”, a grande unidade da nossa Marinha. 
(Texto 55 – CP, 6 nov. 1924) 

 

Nesse exemplo, “sem dúvida” e “verdadeiramente” reforçam a asseveração realizada, 

projetando a convicção e o conhecimento daquele que enuncia, e exemplificam casos de 

modalidade epistêmica asseverativa. Esse tipo também é constatado no exemplo seguinte, em 

que tendo por escopo o termo “certos”, a asseveração faz-se categórica, pois “absolutamente” 

intensifica e corrobora a certeza manifestada no trecho onde incide, bem como projeta tal 

certeza para o trecho posterior: 

(2) Só de uma coisa estamos já absolutamente certos. O governo federal e os hermistas estão mentindo ao 
paiz com algarismos fantasticos. Elles tambem ainda não sabem quem venceu. (Texto 31 – OESP, 5 mar. 
1910) 

 

Marcam a modalidade epistêmica relativa, casos com a expressão adverbial 

modalizadora “decerto”. Diferentemente do caso anterior, a certeza do que se diz parece ser 

uma certeza duvidosa, dependente de uma confirmação, e não marcada em alto, mas em 

médio grau de comprometimento, como se observa no exemplo seguinte: 

(3) Não seria desagradavel de certo aos nossos Leitores a insersão da integra do Relatorio do Ministro da 
Fazenda, apezar de extenso. (Texto 2 – OFP, 8 jun. 1830) 

                                                 
62 No Anexo D, há uma tabela pormenorizada dos adverbiais encontrados no corpus, separados por texto. 
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O mesmo caso acontece quando observamos a asseveração relativizada do enunciado 

pelo emprego de “aparentemente” e “talvez”, que atenuam o dizer: 

(4) (...) E é este talvez o aspecto mais sympathico do governo presidido pelo dr. Carlos de Campos, por varios 
motivos, d’entre os quaes sobressae o de ser muito possivel que, neste caminho apparentemente torto, se 
esteja operando o milagre de chegarmos, como por uma linha direita. A regeneração da nossa vida publica. 
Nas anormaes circumstancias em que nos achamos, [rasurado] dos patriotas. O dr. Gabriel Ribeiro dos 
Santos possue evidente competencia para o cargo que lhe foi confiado. Se o exemplo péga, talvez o resto 
venha por si mesmo com o antigo esplendor, com os attractivos, que pouco a pouco foi perdendo. (Texto 
56 – OESP, 1 jun. 1924) 

 

Colaboram igualmente para a indicação do posicionamento do enunciador os 

modalizadores graduadores, pois, projetam para determinado ponto de uma escala, para 

mais ou para menos, o termo tomado por escopo. Como ilustram os exemplos a seguir, tais 

adverbiais marcam em alto grau o comprometimento da instância enunciativa. Na medida em 

que parece não bastar apenas comentar os acontecimentos, o uso desse tipo de advérbio 

acentua o conteúdo enunciado, na tentativa de destacar para o outro (o leitor, no caso) a 

importância do que é proferido e assim realçar os argumentos apresentados: 

(5) Cuidemos pois disvelados em offerecer no Altar da Patria corações cada vez mais puros em crimes, mais 
isentos de vícios, e espíritos mais cultivados, e esta será a offerenda mais acceita, mais nobre, mais 
proveitosa ao Brazil, no GRANDE DIA DA INDEPENDENCIA, E DA LIBERDADE BRAZILIANA. 
(Texto 4 – OFP, 7 set. 1830) 

 

(6) (...) Mas si o “Estado” proclama, com enthusiasmo, a superioridade da orientação policial, como vem falar 
de direitos violados e de falta de liberdade? 

Não se illudam os nossos collegas. Estas contradições tão calvas tudo compromettem. O publico lê e 
compara. E não póde tomar a serio allegações de que o disparatado é por demais evidente. E tanto mais 
quanto o ambiente – quando todos se acham cansados das explorações democraticas e mashorqueiras e só 
se quer ordem e paz – é refractario aos processos dissolventes. (Texto 64 – CP, 15 jul.1927) 

 

Por sua vez, os modalizadores deônticos são responsáveis por apontar o 

comprometimento do enunciador em relação ao que assevera para o domínio da 

necessidade/obrigatoriedade, tal como se pode observar a seguir: 

(7) Os que hoje se denominam hermistas, e que amanhan não sabemos como se denominarão (porque somos 
os primeiros a reconhecer que este qualificativo deve doer-lhes) os que hoje se denominam hermistas 
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constituiram-se no Estado em respeitavel força politica. Conservada á actual lei de eleições, como 
necessariamente será, e amenisados, como definitivamente devem estar, por seis annos de ininterrupta 
tolerancia, os nossos costumes politicos, os hermistas só não prosperarão se não quizerem. (Texto 38 – 
OESP, 4 fev. 1910) 

 

No exemplo (7), “necessariamente” confere um caráter deôntico ao conteúdo 

asseverado, ao projetar a necessidade de uma ação futura (conservar a atual lei de eleições) 

para que um evento seja cumprido (a prosperidade dos hermistas). Por sua vez, 

“definitivamente” realça e confere precisão à necessidade deôntica do enunciado: “os nossos 

costumes políticos devem estar amenizados” para que “os hermistas prosperem”. Dessa 

maneira, atuando no eixo da conduta, ambos adverbiais assinalam traços de alto grau de 

comprometimento do enunciador.   

No exemplo (8), o advérbio “terminantemente”, devido à projeção categórica e 

contundente dada por sua base lexical, parece assumir um caráter deôntico, encerrando um 

efeito de obrigatoriedade, projetado pelo termo “ordem” e pela expressão que toma por 

escopo: “negar tudo”. 

(8) A crise havia sido divulgada pelo Correio Paulistano, ao noticiar o pedido de demissão do prefeito. 

A primeira ordem, vinda de cima, era negar tudo, terminantemente. (Texto 83 – CP, 1 jul. 1934) 

 

Nos trechos a seguir, observamos casos de modalizadores delimitadores. Trata-se de 

um tipo que atenua o comprometimento do enunciador ou estabelece uma ressalva ao 

restringir o conteúdo proferido a certos limites. Segundo Castilho (2010: 564), os 

delimitadores “desempenham na esfera do discurso o importante papel de ‘controlar’ a 

recepção dos significados. Por meio deles, passamos ao nosso interlocutor instruções sobre 

como ele deve acionar os mecanismos linguísticos da significação”. 

No exemplo (9), as asseverações realizadas são delimitadas por aproximação, ou seja, 

o âmbito de abrangência da situação enunciada opera com questões de gradação que não 

atingem a totalidade do que é possível afirmar, o que propicia a atenuação ou abrandamento 

do que é proferido, por meio do advérbio “quase”: 

(9) Quando se excluem os projetos da Petrobrás e de outras empresas, a lista de realizações fica reduzida a 
quase nada. O chamado PAC orçamentário, custeado diretamente pelo Tesouro Nacional e administrado 
pelo governo, continua emperrado. (...) 
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Desde a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse trabalho de articulação foi atribuído 
à chefia da Casa Civil. O resultado foi quase nulo no primeiro mandato e não melhorou muito no segundo, 
quando foi entregue à ministra Dilma Rousseff o papel de gerente do recém-criado PAC. Essa gerência 
nunca foi mais do que um título quase honorífico. (Texto 91 – OESP, 31 maio 2009) 

 

 O delimitador “quase” também propicia baixo comprometimento do enunciador 

quanto à asseveração de que “governar bem é impossível”, resguardando-o de uma possível 

refutação, conforme se verifica no exemplo (10): 

(10) (...) Governar bem é quase impossível, quando se depende de alianças num sistema partidário como o 

brasileiro. (Texto 96 – OESP, 28 maio 2010) 

 

Há outros exemplos de modalizadores que perfazem a delimitação do enunciado não 

por aproximação, como nos casos anteriores, mas por especificação de domínio. Por meio 

desses adverbiais é possível estabelecer ressalvas que diminuem o grau de comprometimento 

e aumentam o grau de atenuação dos comentários contundentes a serem feitos. É o que ocorre 

nos trechos (11) e (12), a seguir, quando o enunciador: i) restringe para o âmbito econômico a 

afirmação de que não se soube solucionar a questão dos transportes marítimos; e ii) 

circunscreve a condenação dos tumultos ocorridos ao campo moral. Nesse sentido, a instância 

enunciativa compromete o seu dizer apenas por um aspecto da questão de que tem certeza, 

descomprometendo-se, por outro lado, dos aspectos que não pode incluir em sua afirmação: 

(11) Ninguem ignora, e ainda não o soubemos resolver, sob o aspecto economico, o problema dos nossos 
transportes maritimos. (Texto 76 – OESP, 10 dez.1930) 

 

(12) A mashorca falhou. Contava com a surpresa. Si o golpe desferido não assombra, não desarma e vence no 
primeiro embate, a bernarda não vai além do motim, de indole policial, necessitando apenas a acção 
primitiva da força, porque moralmente já o condemnou o civico anathema nacional. (Texto 73 – CP, 11 
set. 1930) 

 

Por seu turno, os modalizadores afetivos correspondem ao grau de afinidade e à 

percepção emotiva que o enunciador tem da situação enunciada. Tal como se observa nos 

próximos trechos, o comprometimento dado pelas expressões adverbiais projeta para o leitor 
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como o enunciador está envolvido e qual o tipo de relação construída perante o evento 

comentado: 

(13) Com franqueza: o dr. Herculano de Freitas acaba de dar um passo em falso na sua rapida e brilhante 
carreira politica. Em tudo foi infeliz o distincto moço. (Texto 19 – OESP, 28 nov. 1902) 

 

(14) Para que as possamos ter mais completas e seguras do que as [informações] de que dispomos 
actualmente, resolvemos estabelecer uma succursal em Roma, para onde partirá brevemente o nosso 
ilustrado collega dr. Henrique Coelho, que alli assumirá a direcção dos nossos serviços. Cumprindo essa 
grata obrigação, esperamos poder contribuir sinceramente para a solução do problema italo-brasileiro, 
tão digno de estudo, e até agora tão mal estudado, apesar dos esforços que nesse sentido têm empregado 
algumas intelligencias de élite de ambos os paizes. (Texto 34 – OESP, 16 dez. 1910) 

 

(15) Neste instante, em que o germen da desordem, já felizmente combatido, foi importado de outras plagas – 
porque S. Paulo sempre foi ordeiro – é mister que os paulistas perturbados durante um periodo de 
absurda mashorca no seu labor, se reunam num sentimento unico, e de evitar, para todo o sempre, que os 
desordeiros se implantem novamente no seu seio. (Texto 53 – CP, 8 out. 1924) 

 

Revelando o ponto de vista daquele que enuncia e orientando a construção de sentido 

para o aspecto que deseja destacar, os modalizadores axiológicos indicam de que forma o 

enunciador se compromete em relação a um evento ao proceder a uma apreciação da situação 

em foco. Como exemplos encontrados em nosso corpus, seguem os trechos (16) e (17) em 

que os advérbios atribuem juízos de valor e acabam por destacar o modo de representação 

sobre o que se diz: 

(16) Foi excellente a impressão que nos deixou a leitura da extensa mensagem que o dr. Bernardino de 
Campos, obedecendo a um preceito constitucional, enviou, ante-hontem, aos senhores representantes do 
Estado. 

Extensa e minuciosa, mas methodica e clara, a mensagem cabal e facilmente demonstra que muito se 
trabalha sob o governo d’aquelle illustre cidadão para acudir a todas as exigencias do serviço publico, e 
que ao Estado não faltem os recursos necessarios para ser proficua a actividade da administração. (Texto 
16 – OESP, 9 abr. 1893) 

 

(17) Mas, ha quem affirme que a vaga do dr. Herculano será preenchida pelo proprio dr. Herculano.  (...) 
Resume-se tudo então num arrufo de caracter meramente pessoal, e, embora a machina eleitoral não se 
recuse a mover-se para que s. exa. se desarrufe, o eleitorado, ou quem finge de eleitorado, sempre dirá, 
de si para si, que é uma grande maçada e que não valia a pena. (Texto 19 – OESP, 28 nov. 1902) 
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Outras ocorrências adverbiais em nosso corpus merecem destaque, uma vez que, no 

discurso, podem projetar diferentes sentidos, ao mesmo tempo em que indicam uma 

intervenção da instância enunciativa que se revela (des)comprometida. Desse modo, 

selecionamos casos de adverbiais que, do ponto de vista discursivo, podem refletir mais de 

uma possibilidade de sentido: 

• Ocorrências com “sempre”, “nunca” e “jamais” podem indicar, discursivamente, outros 

sentidos além de simples frequência. Dada a propriedade aspectual que essas categorias 

aplicam ao termo escopo, é possível projetar (i) intensificação do conteúdo enunciado na 

medida em que se quantifica a duração de um estado de coisas [em (19) e (20)] ou (ii) 

asseveração categórica (modalização epistêmica asseverativa), uma vez que são mais 

incisivos e garantem o saber do enunciador em relação ao que profere [em (18), (19) e 

(20)], marcando sua adesão em alto grau de comprometimento: 

(18) Resta S. Paulo. O autor da estatistica calcula em 80.000 votos a manifestação civista da nossa terra. Aqui, 
falamos um pouco de cadeira. O autor da estatistica tem razão, está perfeitamente informado, e é 
prudente no seu calculo. Se S. Paulo não der 80.000 votos a Ruy Barbosa e Albuquerque Lins, é porque 
dá mais. Menos, nunca. (Texto 30 – OESP, 28 fev. 1910) 

 

(19) A sua acção prudente, calma, reflectida [do chanceler Lauro Muller] foi sempre profícua, quer no 
Congresso, onde teve papel saliente em varios problemas de notoria importancia, quer na administração, 
como presidente do Estado de Santa Catharina, como ministro da Viação e Obras Públicas, no 
memorável quatriennio Rodrigues Alves, e agora, nestes ultimos cinco annos, como ministro das 
Relações Exteriores. (Texto 37 – CP, 5 maio 1917) 

 

(20) O “Estado de São Paulo”, que é o mais autorizado orgam da mashorca, desilludido, talvez, pelas 
declarações pacifistas do Rio Grande do Sul, de onde esperava viesse o grito de rebelião, que tanto o 
havia de alegrar, resolveu, de alguns dias a esta parte, envolver-se na vida intima do Partido Republicano 
Paulista a traçar orientação que ninguem lhe pediu, pois a serenidade e o patriotismo dos altos dirigentes 
dos destinos de São Paulo jamais careceram dos conselhos tendenciosos de quem vinha a provocar e a 
alimentar a desordem. (Texto 70 – CP, 3 set. 1930) 

 

No corpus, há: 

- 47 ocorrências do advérbio “sempre” que aparecem nos textos: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 18, 37, 

40, 48, 53, 60, 67, 74, 75, 81, 82, 82, 85, 86, 94, por mais de uma vez em alguns; 
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- 23 ocorrências do advérbio “nunca” que aparecem nos textos: 2, 4, 18, 28, 30, 40, 49, 52, 60, 

76, 80, 88, 90, 95, 99; 

- 10 ocorrências do advérbio “jamais” que aparecem nos textos: 51, 52, 53, 55, 60, 61, 64, 70, 

86, 95. 

 

• Ocorrências com “como sempre” também parecem orientar a produção de sentido. 

Devido ao traço aspectual que assume, esse tipo de ocorrência pode indicar casos de 

modalidade axiológica e intensificadora, na medida em que tal adverbial reforça uma 

certeza, aplica um juízo avaliativo ao evento e apresenta a situação enunciada como 

constante (na polaridade mais alta de uma escala durativa): 

(21) É preciso extirpar definitivamente esse virus da anarchia, a que a vitalidade do organismo nacional vai 
resistindo galhardamente, mas que determina prejuizos geraes, perturba a vida e o trabalho e faz o nosso 
descredito no exterior. 

Como sempre, esse motim foi um triste acontecimento obscuro, sem um nome conhecido que o 
chefiasse ou com elle estivesse solidario, sem um ideal, sem objectivos definidos. (Texto 55 – CP, 6 nov. 
1924) 

 

(22) Primeira surpresa, primeira decepção! Em vez de se fazer mercantil, o apparelho faz-se politico. Sonega-
se á lavoura o direito de ter voz preponderante no seu conselho director. Tudo se enfeixa nas mãos do 
secretario da Fazenda. De onde se esperava um centro de actividade commercial, sae uma nova 
repartição publica... Dominadora, como sempre, a politica absorve tudo. Quem pensa, quem ordena, 
quem delibera é o governo. É elle o Instituto. A lavoura, essa, paga... É a única prerogativa que lho não 
arrebataram. (Texto 69 – OESP, 3 nov.1929) 

 

No corpus, há 4 ocorrências da expressão adverbial “como sempre”que aparecem nos 

textos 55, 69 e 70, por mais de uma vez neste último.  

 

• Ocorrências com “pelo menos” também identificariam a intervenção do enunciador a 

respeito do que é dito. Verificamos que as ocorrências com essa expressão parecem 

orientar a argumentatividade e a produção de sentido da asseveração/avaliação proferida, 

conforme os exemplos a seguir, em que: 

- o comprometimento em relação ao conteúdo proferido parece ser direcionado pela expressão 

“pelo menos”, pois, ao apresentar as qualidades dos serviços oferecidos pelo jornal, o 
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enunciador procura destacar as considerações realizadas, de modo que a inserção de tal 

expressão desencadeie sentidos que realcem, para o leitor, a preocupação de uma instituição 

que busca, no mínimo, agir de acordo com os seus princípios: 

(23) Fóra da politica O Estado de S.Paulo tem procurado ser util a todas as classes, ás artes, ás industrias, á 
lavoura e ao commercio, pugnando por todos os interesses legitimos, desenvolvendo as suas secções, 
ampliando notavelmente o seu noticiario, variando o mais possivel a leitura que offerece, reformando a 
miudo o seu material, dando á sua fórma uma feição moderna, e seguindo ou acceitando todas as idéas 
novas, todas as correntes litterarias ou artisticas que vem surgindo, todas as tendencias, emfim, do 
espirito do seu tempo. 

É isto, pelo menos, o que nos diz a consciencia; e que temos bem procedido prova-o o favor publico, a 
consideração e respeito geral de que nos sentimos rodeados e que nos estimula a seguir 
indeclinavelmente a rota por nós mesmos traçada, com desassombro e confiança. (Texto 17 – OESP, 4 
jan. 1895) 

 

- o comprometimento em relação ao que se diz é destacado pela expressão “pelo menos” que, 

ao tomar por escopo “neste ponto”, parece atenuar e ao mesmo tempo avaliar o que será 

asseverado (os autores do memorial erraram): 

(24) Paizes mais fortes, mais ricos, mais homogeneos do que o Brasil defendem o privilegio nacional da 
cabotagem, porque não ignoram que ha interesses vitaes que sobrepujam os proprios interesses 
economicos. 

Neste ponto, pelo menos, os autores do memorial erraram. (Texto 76 – OESP, 10 dez. 1930) 

 

- o comprometimento em relação ao que o enunciador comenta é marcado pela expressão 

“pelo menos”, que parece abarcar uma carga avaliativa, pois, na visão daquele que enuncia, 

de um conjunto de atitudes tomadas por objeto de discurso, uma delas seria relevante. Isto é, 

das promessas apresentadas pelo sujeito em foco, no mínimo, uma delas estaria certa na 

avaliação do enunciador. O sentido dado pelo adverbial indicaria, assim, uma possível 

avaliação depreciativa, conforme verificamos no trecho: 

(25) Os pré-candidatos à Presidência da República se igualam na defesa da reforma tributária. Todos 
prometem trabalhar por esse objetivo, se forem eleitos. A ex-ministra Dilma Rousseff já prometeu até 
que, se for eleita, incluirá o assunto na sua pauta política, no primeiro ano do seu governo. Será a 
"reforma das reformas", garantiu, e pelo menos nessa avaliação ela está certa: é indispensável mudar o 
sistema de impostos e contribuições para dar ao País melhores condições de crescimento econômico, de 
competitividade e de criação de empregos decentes. (Texto 95 – OESP, 22 maio 2010) 
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• Ocorrências com “ao menos”, assim como em (25), parecem fazer refletir uma crítica, 

pois poderíamos considerar esse elemento, na sequência exortativa em que atua, um 

adverbial avaliativo, equivalente à expressão “no mínimo”, que incide sobre o trecho 

“procurar manter um pouco de lógica”, conforme se verifica em (26): 

(26) E reflictam os nossos collegas [do jornal O Estado de S. Paulo] que o primeiro dever de um jornal que 
quer falar ao grande publico é procurar manter, ao menos, um pouco de logica nas suas affirmações, nas 
suas attitudes, no seu modo, emfim, de commentar os factos de cada dia. (Texto 60 – CP, 4 ago. 1926) 

 

Os casos com “pelo menos” e “ao menos” poderiam indicar, dependendo de cada 

ocorrência, uma modalidade de atenuação, quando estabelecem uma espécie de ressalva, ou 

uma modalidade axiológica, quando refletem um juízo de valor ao (re)orientar o sentido do 

enunciado. 

No corpus, esses tipos de ocorrência (8 com “pelo menos” e 5 com “ao menos”) são 

encontrados nos textos 4, 17, 18, 30, 38, 40, 48, 60, 76, 80, 85, 95 e 100.  

 

• Ocorrências com o advérbio “bem” podem adquirir valores de simples indicação de 

modo, focalização e graduação de intensidade do conteúdo enunciado, como em (27), 

(28) e (29). Consideramos que, discursivamente, esses valores coocorram e interfiram no 

processo de estabelecimento da interação e do sentido, principalmente quando se 

manifestam em sequências exortativas, como em (28) e (29). 

(27) (...) E o que aproveitava a INDEPENDENCIA sem a LIBERDADE? o que aproveita ao escravo a 
mudança de senhor? Póde ser por ventura menos opprimido de facto, mas não póde fazer valer o direito 
que tem de o não ser; é sempre escravo? E o que é ser escravo? É não ser homem, é ser bem pouco mais 
que bruto. Em tal caso mais valêra estar distante do senhor, ter bem longe o despotismo (...) (Texto 4 – 
OFP, 7 set. 1830) 

 

(28) A materia poderia levar-nos longe, e por isso concluiremos dizendo: – Brazileiros, quereis ser 
Republicanos de facto? sêde, porque é isso muito facil, e só de vós depende. Sêde virtuosos, sêde bem 
livres, bem independentes de caracter; não aduleis o poder; não ligueis valor algum a frioleiras; prezai a 
justiça, a Liberdade, a igualdade; prezai ácima de tudo a qualidade de Cidadão Brazileiro; respeitai-a 
tambem os outros; e desafiai depois a um Déspota, ou a muitos Despotas (...) (Texto 5 – OFP, 21 maio 
1830) 
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(29) Em primeiro logar, reconhece que existe no P. C. a ala moderada e sensata, em contraposição á ala 
immoderada e insensata! Notem bem os srs. Waldemar Ferreira, Luiz Piza Sobrinho, Oscar Stevenson e 
Cesario Coimbra, de onde partiu o qualificativo. Para os moderados, são estes os insensatos. Observem, 
mais, que os moderados collocam os seus companheiros naquella triste situação de “carneirada” que 
tanto gostavam de attribuir aos outros: des[  ]torados pelo chefe, continuam humildes nos seus logares, 
reverenciando sua alteza. (Texto 83 – CP, 1 jul. 1934) 

 

No corpus, encontramos 28 ocorrências desse tipo de advérbio (textos: 2, 4, 5, 6, 12, 

13, 18, 29, 30, 37, 38, 48, 51, 53, 60, 83, 91, 96, por mais de uma vez em alguns). 

 

• Ocorrências com “certamente” podem não só refletir que o enunciador compromete-se 

com o que afirma, reforçando a asseveração do conteúdo proferido, como também podem 

indicar pressuposição, na medida em que parece não ser possível ter absoluta certeza do 

que é dito. Como ato de pressuposição, o sentido projetado pelo “certamente” revela uma 

possibilidade, conforme verificamos no trecho seguinte: 

(30) Tal desejo [de que o governo tome uma atitude em relação à crise cafeeira] é universal, e esperanças não 
ha quem as não alimente. Mas, dahi á realidade a distancia é enorme, e certamente não a venceremos se 
o governo conseguir a absoluta tranquillidade, que parece procurar. Da absoluta tranquillidade vem o 
excesso de optimismo, e do optimismo execessivo a próle é funesta e detestavel: lentidão, hesitações, 
incuria, desleixo e, afinal, a ruina, que indubitavelmente o governo quer evitar. (Texto 56 – OESP, 1 jun. 
1924) 

 

 As ocorrências apresentadas ilustram a complexidade da categoria adverbial no 

domínio das línguas naturais. No âmbito da atividade discursiva, o advérbio, ao transferir para 

o termo/enunciado escopo uma característica que este não possui, pode produzir mais de um 

efeito de sentido. 

Em síntese, do levantamento das ocorrências modais adverbiais, verificamos que, para 

ajustar o conteúdo do dizer ao sentido que se deseja projetar, o uso de um modalizador x é 

propício para o enunciador, na medida em que este precisa estabelecer perante o outro certo 

tipo de relação que melhor atenderá a seus propósitos comunicativos. Assim, tal elemento 

linguístico contribui para: 

• a construção de um discurso confiável que indique a instância enunciativa como 

conhecedora dos fatos e realmente comprometida com o ponto de vista que defende ao 

enfatizar/assegurar/focalizar/atribuir força a certeza do conteúdo enunciado: 
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(31) (...) Da absoluta tranquillidade vem o excesso de optimismo, e do optimismo excessivo a próle é funesta 
e detestavel: lentidão, hesitações, incuria, desleixo e, afinal, a ruina, que indubitavelmente o governo 
quer evitar. (Texto 56 – OESP, 1 jun. 1924) 

 

• a atenuação de um discurso contundente que não comprometa a instância enunciativa 

perante às consequências de um contexto social de censura à palavra impressa, sem 

deixar de marcar criticamente o conteúdo enunciado: 

(32) (...) Não é preciso, podêmos affirmar, não é preciso que o Governo empregue nem a sombra de todos 
esses meios mais ou menos indignos, mais ou menos reprovados pela moral, de que talvez lanção mão 
os governos da velha e corrompida Europa.  (...) (Texto 2 – OFP, 8 jun. 1830) 

 

• a projeção de uma instância enunciativa engajada e sensível aos acontecimentos sociais, 

de modo a estabelecer relações de solidariedade e cumplicidade ao revelar o sentimento e 

o ponto de vista sobre o conteúdo enunciado: 

(33) Não é sem pesar que deixamos nesta columna, onde com tanta sinceridade e satisfação ficaram 
archivados os nossos applausos aos primeiros actos do novo governo [de Julio Prestes], a nossa palavra 
de censura á attitude infeliz que o sr. presidente do Estado assumiu nesse delicadíssimo caso [demissão 
de funcionários por interesses partidários]. (Texto 68 – OESP, 20 ago.1927) 

 

• a orientação argumentativa do enunciado, de modo a não só levar o leitor a ver sob o 

prisma da instância enunciativa o conteúdo focalizado, como também o direcionar a crer 

na autenticidade da informação proferida: 

(34) Não se imagina que é incoherencia a nossa demora na questão da carta falsa, malevolamente attribuida 
ao dr. Arthur Bernardes, por termos nós várias vezes asseverado ser lamentavel que, no calorosissimo 
debate político da actualidade, outros assumptos, de muito mais urgente interesse publico, se não 
discutam, para esclarecimento dos eleitores, que têm de ir á urna no primeiro dia de Março proximo. 
Antes de mais nada, note-se que não está a nosso cargo a direcção do pleito, que se aproxima, e no qual 
não pretendemos interferir senão, muito humildemente, mas com muita firmeza de convicções, pelo 
nosso comparecimento, á chamada dos nossos nomes, na secção em que nos caiba votar. Em segundo 
logar, e eis o mais solido fundamento da nossa [trecho rasurado] (Texto 49 – OESP, 7 jan. 1922) 

 

 Por meio desses exemplos, observamos que a atuação dos modalizadores se revela 

estratégica para o posicionamento da instância enunciativa. Nesse sentido, entendendo 

modalidade como marca de comprometimento, podemos também associá-la a marcas de 
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autoria, na medida em que se revela a presença do enunciador, manifestando o modo que 

avalia/acredita ser determinada situação e assim deixando explícita sua subjetividade à 

medida que desfavorece o efeito de impessoalidade, conforme se pode observar nos trechos 

destacados a seguir: 

(35) E o que tem feito o Governo até agora? Tem marcado os seus actos por claras, decididas, e inegaveis 
violações da Constituição e das Leis; tem arrecadado pessimamente, deixando não só continuar, mas 
crescer espantosamente um chuveiro de abusos (...) (Texto 2 – OFP, 8 jun. 1830) 

 

(36) Os emprestimos contrahidos para a remodelação da Estrada de Ferro Sorocabana, em pleno andamento, o 
da melhoria do serviço de aguas já vagarosamente iniciada e o do Instituto do Café, que tem cumprido e 
cada vez mais larga e efficientemente cumprirá a alta missão economica a que se destina, não alteraram 
a excellencia da situação que o encerramento do exercicio de 1925 assignalou. Porque o serviço de todas 
essas operações será custeado com os desenvolvimentos e aperfeiçoamentos que vieram permittir. São 
emprestimos eminentemente productivos. 

Tudo isso está dito e repisado e mais que sabido. Mas, não podemos deixar de oppôr a simples clarissima 
verdade ao realejo do “Estado de S. Paulo”, que se compraz, com insistencia morbida, nos seus maus 
agouros financeiros... (Texto 60 – CP, 4 ago. 1926) 

 

(37) (...) Nos últimos 15 anos só se fez esse tipo de mudança - puxadinhos ou remendos, com isenções 
limitadas e politicamente complicadas para exportadores e desonerações parciais. O enorme acúmulo de 
créditos fiscais pelas empresas exportadoras é uma das consequências dessa política de improvisações e 
não de soluções.  

O empresariado deverá cobrar compromissos mais claros dos candidatos. Uma boa reforma poderá 
eliminar uma parcela importante do custo Brasil, tornando o poder de competição internacional menos 
dependente do câmbio. Mas essa reforma envolverá negociações complicadas com governadores e 
prefeitos. O atual governo jamais se dispôs a uma tarefa tão difícil. Também nunca aceitou controlar 
seus gastos. Se a situação fiscal não melhorar até o fim do governo Lula, o próximo governo terá pouco 
interesse em mexer seriamente nos tributos. (Texto 95 – OESP, 22 maio 2010) 

 

Observamos que, por atuarem ora na atenuação, ora na ênfase, ora na focalização, ora 

na delimitação de compreensão do conteúdo proferido, os modalizadores adverbiais projetam 

um tipo de interação e uma representação comprometida com o tipo de discurso que o 

enunciador precisa para atender a seus propósitos. 

Quando relacionamos essa característica da modalidade ao tema-tópico discursivo – 

predominantemente ligado às ações governamentais – desenvolvido nas cartas de editor sob 

análise, verificamos que, ao manifestar o ponto de vista, determinados tipos de advérbios e/ou 

expressões adverbiais estariam a serviço da manutenção e sustentação ideológica do discurso, 
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tendo em vista projetar no leitor a positividade ou a negatividade do fato comentado, em prol 

daquilo que se defende. Nesse sentido é que se afirma que a modalidade projeta o modo de 

interação que seja propício aos objetivos da enunciação. 

 Para que isso possa ser exemplificado, selecionamos alguns trechos em que: 

• para orientar e sustentar a defesa do posicionamento político partidário favorável a um 

grupo, são utilizados modalizadores axiológicos, afetivos, epistêmicos e intensificadores, 

conforme destacamos em (38) e (39): 

(38) Quanto aos civilistas, para justificadamente se encherem do orgulho e de alento, basta-lhes considerar 
que levaram ás urnas cerca de 70.000 votos fiscalisados, reaes, lentamente contados um a um! Nunca 
houve no Estado de S. Paulo manifestação de urnas tão imponente como esta. O bico de penna, com o 
eleitorado paulista em unanimidade, nunca attingiu aquelles formidaveis algarismos. O hermismo 
certamente não conseguirá manter-se na altura a que ante-hontem chegou, porque lhe falta, de hoje em 
diante, o ardor com que cada candidato trabalhava para si, e o nome do marechal Hermes não é dos que 
despertam e alimentam o enthusiasmo. Os civilistas só podem crescer. Têm a seu favor o novo 
alistamento, que é enorme e quasi todo delles, e, além disso, a beleza da causa que defendem e o 
prestigio dos nomes com que marcham para o combate decisivo de 1 de março. Aquelles 70.000 votos 
com toda a facilidade podem ir a 90.000 e 90.000 votos civilistas em S. Paulo significam uma 
esplendida victoria das candidaturas de Ruy Barbosa e Albuquerque Lins! (Texto 28 – OESP, 4 fev. 
1910) 

 

(39) No meio de tantas amarguras, é um consolo para os paulistas a nobre attitude que tomaram os dois 
grandes agrupamentos politicos do Estado, o Partido Democratico e o Partido Republicano Paulista, 
reunindo-se em uma frente unica para a defesa da dignidade de S. Paulo e para uma batalha incessante em 
prol da Constituinte. (...) 

Que lhes não desfalleça, até o fim, aos obreiros dessa obra admiravel, o animo de bem executal-a nem se 
lhes altere, um segundo, o proposito, em que se encontram, de cumprir, leal e devotadamente, as 
obrigações que contrahiram. Erros e desvios do passado estarão definitivamente esquecidos e perdoados, 
para uns e outros, se puzerem a maior sinceridade e o maior empenho na realisação da tarefa a que se 
votaram e a qual estão ligados, estreitamente, os destinos da nossa terra. (Texto 79 – OESP, 17 fev. 
1932) 

 

• para criticar atos contrários ao patriotismo e ao povo paulista, são propícios 

modalizadores epistêmicos asseverativos, axiológicos e intensificadores, que corroboram 

um discurso panfletário típico do jornalismo dos séculos XIX e XX, conforme 

destacamos em (40) e (41): 

(40) É preciso extirpar definitivamente esse virus da anarchia, a que a vitalidade do organismo nacional vai 
resistindo galhardamente, mas que determina prejuizos geraes, perturba a vida e o trabalho e faz o nosso 
descredito no exterior. 
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Como sempre, esse motim foi um triste acontecimento obscuro, sem um nome conhecido que o 
chefiasse ou com elle estivesse solidario, sem um ideal, sem objectivos definidos. É tempo, pois, de fazer 
cessar a mashorca desorientada e tonta e isso não deixará de acontecer, não só porque os poderes da 
Republica estão apparelhados e fortes, como porque cresce a repulsa das consciencias sensatas, que são 
ainda a maioria, contra tão deploravel estado de cousas. (Texto 55 – CP, 6 nov.1924) 

 

(41) O nefando desejo de humilhar os paulistas, destruir suas realizações, aniquilar sua fortuna conquistada 
através de tão penosos esforços, desejo que anima os rebellados e que se nutre da ambição e do odio, 
ainda desta vez não será satisfeito. 

A tentativa impatriotica de fragmentar a unidade da patria, por tantos seculos mantida pelo genio politico 
de nossos maiores, será reprimida por essa formidavel coalisão de forças conservadoras e fieis ás 
tradições mais nobres da nossa cultura. 

Com o Brasil, S. Paulo continuará de pé, intangido na sua integridade e na sua honra, defendendo no seu 
sagrado territorio todo o esforço nosso e dos nossos antepassados. Esse patrimonio foi creado dentro do 
dominio da lei por nossos paes, por nós e por nossos filhos. É um legado que nossa consciencia juridica 
defende com exacerbado amor, capaz, em qualquer emergencia de todos os sacrificios. (Texto 72 – CP, 
7 out. 1930) 

 

• para sustentar a defesa de ideais patrióticos e da política paulista, são utilizados 

modalizadores epistêmicos, intensificadores e axiológicos que reforcem o compromisso 

de um jornal engajado e conhecedor da situação vigente, a exemplo dos trechos (42) e 

(43): 

(42) (...) O patriotismo e a clarividencia dos dirigentes do Estado e dos chefes da politica paulista saberão, 
como sempre souberam, consultar os interesses de São Paulo e, no momento opportuno, dirão a palavra 
decisiva que receberá, como invariavelmente tem recebido, o [ilegível] dos paulistas bem orientados, 
que não rezam pela cartilha envenenada de pernicioso orgam que, com a mascara de conservador, outra 
cousa não faz si não insultar todos os movimentos perturbadores da nossa vida. 

A lei orcamentaria, este anno, como nos annos anteriores, como sempre, virá, de accôrdo com as 
necessidades e as possibilidades de São Paulo, estudada, examinada e debatida com o criterio, o elevado 
e o patriotismo a que o Executivo e Legislativo nos acostumaram. (Texto 70 – CP, 3 set. 1930) 

 

(43) Nunca nos resignámos a ser participantes platonicos ou passivos do seu viver: ao contrario, disputamos 
sempre, por todos os meios e em toda parte, um lugar na vanguarda – muitos lugares, quasi todos, 
diremos! porque isto é o Partido Republicano Paulista. Nada mais justo, portanto, do que o nosso 
arraigado, o nosso candente interesse pelo exito e pelo esplendor das festas civicas do dia 9: 
rememorando aquelles que se foram, com o nome de S. Paulo nos labios, com o nome de S. Paulo nos 
olhos, com o nome de S. Paulo no coração – não fazemos mais que rememorar os nossos proprios 
companheiros, os nossos proprios correligionarios, os nossos proprios irmãos de lucta de ideal. Irmãos, 
sim; e irmãos felizes, que passaram, deixando no solo natal, a sangue, a divina licção dos exemplos. São 
essas as razões – e razões sagradas – que nos levam a abrir, hoje, a campanha de energia e do 
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enthusiasmo em favor da commemoração de uma data que é, sem sombra de duvida, a mais luminosa 
dos fastos da gente que fez as bandeiras e, com as bandeiras, o corpo do Brasil. (Texto 85 – CP, 3 jul. 
1934) 

 

• para manter posicionamento crítico e contrário às ações do governo e àqueles que fazem 

parte do mesmo grupo político, são favoráveis os focalizadores e os graduadores de 

intensificação no reforço das opiniões proferidas, bem como os modalizadores 

delimitadores e epistêmicos relativos que preservam a instância enunciativa ao assinalar 

opinião sobre o assunto em foco, conforme verificamos em (44) e (45): 

(44) É engenhoso, reconheça-se, o conjunto de manobras legais que o governo vem colocando em prática 
para, sem deixar isso explícito, reduzir as metas do superávit primário de 2010 e assim assegurar mais 
dinheiro para gastar no ano que vem, quando, não se pode esquecer, será eleito o sucessor - ou sucessora 
- de Luiz Inácio Lula da Silva. (...) 

Essa permissão [governo abater do cálculo do superávit primário de 2010 os investimentos do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC)] abre um grande espaço para o governo gastar em outros itens que 
lhe sejam mais interessantes do ponto de vista eleitoral ou mesmo vitais em algumas regiões para 
assegurar bom desempenho de seus candidatos nas urnas, aparentemente sem colocar em risco o 
cumprimento da meta fiscal. Recorde-se que a meta já foi reduzida legal e explicitamente e, mesmo 
assim, medidas recentes permitem que, na prática, ela seja ainda menor, pois de seu cálculo já foram 
excluídas outras despesas, além desses "restos a pagar". (Texto 93 – OESP, 19 out. 2009) 

 

(45) Até agora, o investimento público tem sido principalmente um componente da retórica política do 
presidente Lula e de seus companheiros. Essa retórica pode impressionar o público menos informado. 
Produtores, transportadores e exportadores conhecem muito bem, no entanto, os custos de uma 
infraestrutura deficiente, uma das principais desvantagens do Brasil no confronto com outras potências 
emergentes ou desenvolvidas. Palavrório não transporta carga, não fornece energia nem cria empregos. 
Mas o PAC, até agora, não é muito mais que palavrório. (Texto 91 – OESP, 31 maio 2009). 

 

Levando em conta os exemplos citados, entendemos que os modalizadores conduzem 

o dizer a determinada construção de sentido, definem posicionamentos, realçam argumentos e 

indiciam a autoria. Por isso, consideramos que, pelo modo como os sujeitos se representam, 

posicionamentos político-ideológicos são destacados quando o enunciador marca os 

enunciados que sejam favoráveis ao que se defende. Essa associação é possível quando 

relacionamos os modalizadores (enquanto elementos linguísticos e pragmáticos) ao conteúdo 

e à situação em que foram empregados (fatores históricos). 
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Quanto à frequência dos modalizadores no corpus, destaca-se o alto índice de 

ocorrência dos graduadores de intensificação, principalmente de advérbios como: “mais”, 

“tão”, “tanto”, “bastante”, “muito”. Esse tipo de modalidade está presente em 77% dos textos 

aqui analisados. 

A ocorrência de modalizadores intensificadores acentua o grau de comprometimento, 

assinala a força ilocucionária e por consequência indica o ponto de vista do enunciador na 

medida em que ele marca a relevância do conteúdo proferido, na tentativa de chamar a 

atenção para a forma como a situação em foco deve ser vista. Trata-se de um tipo de 

modalidade que ocorre tanto nos textos dos séculos XIX e XX quanto nos textos do século 

XXI. 

De modo geral, as amostragens do corpus revelam os seguintes resultados de um total 

de 772 ocorrências modais adverbiais verificadas63: 

 

FIGURA 26 – Gráfico: comparação da incidência dos modalizadores adverbiais no corpus 

 

Relacionando esses resultados referentes à frequência da modalidade adverbial à 

produção do gênero carta de editor, por um lado, parece-nos que não seria muito propício ao 

                                                 
63 Sendo: 347 graduadores de intensificação, 154 axiológicos, 140 epistêmicos asseverativos, 39 delimitadores, 
38 epistêmicos relativos, 28 graduadores de atenuação, 21 afetivos e 5 deônticos. 
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enunciador fazer uso de uma modalidade adverbial deôntica, por exemplo, se pensarmos – 

conforme apontamentos sociocognitivos de Miranda (2005) a respeito da modalidade como 

gerenciadora de interação – que esse tipo tenderia ao fechamento do campo interpessoal por 

se relacionar a sentidos de interdição64. 

Por outro lado, as modalidades intensificadora, epistêmica e delimitadora parecem ser 

mais propícias ao editor por contribuírem para a enfatização, credibilidade e direcionamento 

dos argumentos e das informações proferidas, mostrando como a modalidade pode se 

constituir numa estratégia pragmática tal como apontam Coracini (1991) e Koch (1995; 2004; 

2006).  

Parece-nos também, levando em conta os resultados obtidos, que as modalidades 

intensificadora e axiológica contribuiriam para a construção de um discurso contundente e 

para a manifestação crítica e partidária de certos ideais da instituição jornalística. Com base 

na perspectiva de Fairclough (1992; 1997; 2003), isso seria uma indicação de como a 

modalidade se relaciona a uma estratégia discursiva a serviço da manifestação ideológica que 

favoreça um grupo social. 

Observamos que ocorrem com mais frequência em textos do século XXI que nos 

textos dos séculos XIX e XX os modalizadores graduadores de intensificação, graduadores de 

atenuação, epistêmicos relativos e delimitadores. Desse resultado, interpretamos que, sem 

deixar de marcar e ressaltar a criticidade, os textos foram se tornando menos contundentes e 

mais atenuados, na medida em que se faz mais uso dos modalizadores adverbiais 

delimitadores, epistêmicos relativos e atenuadores e menos uso dos axiológicos, 

possivelmente, para tornar o conteúdo crítico mais velado e precavido contra futuras 

acusações. 

Considerando os altos índices de ocorrência da modalidade adverbial de intensificação 

em relação às demais, acreditamos que, de modo geral, ela seja uma regularidade discursiva a 

que se recorre para o reforço e sustentação de um ponto de vista. Assim, poderíamos ressaltar 

como TD a incidência desses adverbiais, pois aparecem em 77% dos textos analisados, em 

347 ocorrências de 772 modalizadores verificados, com mais frequência nos textos do século 

XXI, o que nos leva a concluir que isso seja um traço de permanência no gênero estudado. 

                                                 
64 Em nossas várias leituras do corpus, poderíamos dizer que, talvez, a modalidade deôntica se faça mais 
presente por meio dos verbos. 
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Os resultados da análise empreendida, bem com as diferentes perspectivas 

apresentadas neste trabalho, apontam a modalidade como um fenômeno complexo que: 

• envolve um processo cognitivo, porque solicita que o sujeito efetue estratégias para 

construir o discurso de um modo que oriente a interação à determinada conclusão; 

• é parte de um processo sociointeracional, porque manifesta o modo de estabelecimento de 

relações sociais;  

• é pragmático-discursivo, porque o modalizador implica uma ação sobre o interlocutor para 

que este estabeleça o entendimento desejado a respeito do que é dito; e produz efeitos que 

não se limitam à materialidade do conteúdo enunciado, estendendo-se para além deste, 

dada a particularidade de cada contexto/de cada prática social; 

• é parte de um processo sociodiscursivo porque manifesta o (des)comprometimento do 

sujeito que, tendo em vista seus propósitos comunicacionais, opta pelo modalizador capaz 

de colaborar para a produção/reprodução de pontos de vista e de um discurso que 

identifique a instância enunciativa a determinado grupo social. 

Pelo exposto, podemos dizer que, nas cartas do editor, regularidades discursivas 

referentes à modalidade adverbial e aos elementos temáticos e composicionais colaboram 

igualmente para estabelecer a função primordial desses textos: tecer uma análise crítico-

avaliativa dos acontecimentos em evidência na sociedade. Primando por temas políticos, ao 

longo do tempo, a função do editor parece ter sido a de um agente público encarregado de 

levar aos leitores o fato em profundidade, apelando para as crenças e para a ação desse 

público, ao fazer uso de recursos linguísticos que potencializassem o ponto de vista 

apresentado. Tais regularidades evidenciam, dessa forma, traços importantes para a 

materialização do querer-dizer da instância institucional. 

Buscamos, portanto, no conceito de TD, uma “lupa” que pudesse focalizar os 

elementos linguísticos de forma diferenciada, para observar os padrões temáticos, 

composicionais e discursivos que se concretizaram no gênero em foco, no decorrer de seu 

percurso histórico, ao mesmo tempo em que procuramos ter um olhar aberto para as 

possibilidades de sentido refletidas pela categoria linguística em destaque.  
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Considerações finais 

 

Neste trabalho, desenvolvemos um estudo sobre o gênero discursivo carta do editor e 

verificamos que se trata de uma tradição discursiva da mídia impressa paulista. Analisamos 

exemplares do século XIX e início do século XX com a atenção voltada para os elementos 

constituintes e para as estratégias linguísticas que neles se manifestam. 

Demos especial destaque para os elementos relativos ao tema, à estrutura 

composicional, à função e à modalidade adverbial, buscando estabelecer relações com os 

textos de autoria jornalística do século XXI. Para a realização desse processo, primeiramente, 

percorremos o contexto de estabelecimento do jornalismo e revisamos os aportes teóricos 

sobre o modelo de TD, o conceito de gênero e a categoria da modalidade, particularizando os 

modalizadores adverbiais. Em seguida, estabelecemos os critérios de análise, apresentamos os 

exemplares que compõe o corpus e partimos para a investigação do gênero carta do editor ao 

longo de seu percurso na imprensa paulista. 

Pelo caminho percorrido em nossa pesquisa, pudemos verificar o contexto de 

produção das cartas do editor e como o enunciador, como porta-voz de um veículo de 

comunicação, manifesta sua posição por meio de formas linguísticas que o relacionam a seus 

leitores e a seu propósito comunicativo. Por meio dos três jornais escolhidos para este estudo 

– O Farol Paulistano, Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo – identificamos o contexto 

histórico de passagem de uma fase artesanal para uma fase empresarial do jornalismo, 

influenciando a forma, o conteúdo, o estilo e a função do gênero em processo de estabilização 

em relação ao que se tem atualmente. 

Observamos, no decorrer do século XIX e no início do século XX, de modo geral, nos 

três jornais, em maior ou menor grau em um e outro, a permanência de um estilo panfletário, 

marcadamente opinativo e subjetivo, identificando cada qual seu posicionamento político-

ideológico em relação à época. 

Para acompanhar o progresso tecnológico, em tempos que demandam rapidez na 

circulação da informação, a imprensa foi adequando-se às exigências do contexto, a fim de 

tornar mais atraente o seu produto e manter o seu público leitor. Assim, observamos também 

que os textos do século XXI perdem, em parte, o caráter doutrinário assinalado no período 

novecentista de uma imprensa concentrada em ideais políticos, para projetar padrões de 

objetividade. Desse modo, a avaliação das últimas novidades ocorridas na sociedade, 
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principalmente no âmbito político-econômico, manifesta-se por meio de uma linguagem 

menos veemente e mais direta, porém sem deixar de assinalar o cunho sócio-político do 

veículo de comunicação. 

Particularmente, para a identificação dos elementos linguísticos que se destacam nas 

cartas do editor ao longo do seu curso histórico, procedemos a uma investigação relativa aos 

aspectos textuais e discursivos do gênero aqui enfocado. Levamos em conta, principalmente, a 

explicitude da voz enunciativa em referência ao órgão de imprensa, a temática, por meio do 

tópico discursivo, os elementos composicionais, por meio da localização, do título e da 

assinatura/rubrica, e a função, por meio do propósito comunicativo. 

Uma vez estabelecidas as características dos textos analisados, verificamos que se trata 

de produções discursivas cuja tradição é fazer saber e fazer crer, ao apresentar opiniões a 

respeito de determinado acontecimento social. Tendo em vista que a maior parte volta-se para 

assuntos políticos, podemos considerar essa temática como elemento de tradição discursiva.  

Considerando que o desenvolvimento econômico evidencia-se no século XX, com o 

crescimento industrial e com a fase de acumulação de capital, o tópico economia também 

passa a ser uma constante junto aos assuntos da esfera política, principalmente nos textos da 

atualidade. 

Além da temática, destacamos os elementos que estão a serviço da organização do 

texto e contribuem para a forma do gênero. Como apontamos anteriormente, na passagem 

para um período marcado pela agitação dos centros urbanos em que se insere o leitor 

apressado dos tempos modernos, o jornal precisou renovar suas técnicas para não sucumbir. 

Daí decorreu, entre outras alterações, a especialização das seções para a incorporação de 

notícias, editoriais, reportagens, crônicas, antes difusos pelas colunas do jornal. 

Peculiarmente, a produção do editor permaneceu, com espaço garantido, nas primeiras 

páginas, em seção específica, e com presença de marcas gráficas e linguísticas que indicam a 

autoria dos textos, conforme visto na análise dos elementos da estrutura composicional. 

Realçamos os vestígios de autoria a fim de vincular os textos da atualidade aos textos 

dos séculos passados, evidenciando que a construção do gênero manifesta modelos 

discursivos que possuem raízes em tempos anteriores. Nesse sentido, em nosso trabalho, 

consideramos como carta do editor os textos de autoria institucional, veiculados com 

periodicidade regular e em local próprio, que se destinam tanto à manifestação de opinião 

quanto à apresentação de informações referentes ao expediente jornalístico. A opção por 
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referenciar os textos que constituem o corpus por carta de editor, mesmo que reconhecidos 

por artigos de fundo ou editoriais na imprensa da fase empresarial, se justifica também por 

uma questão de que, dessa maneira, remetemos à tradicionalidade e fazemos constar esses 

textos como pertencentes a uma mesma constelação textual.  

Constatamos que a função predominante continua a ser não só apresentar informações 

referentes aos rumos tomados pelo jornal em relação à publicação, conteúdo veiculado e 

alterações gráficas ocorridas, como também apresentar ao leitor uma análise dos 

acontecimentos ocorridos em âmbito local, nacional ou internacional, imprimindo uma 

apreciação social sobre os assuntos em evidência na contemporaneidade. 

Um dos recursos utilizados na apreciação do tópico do dia a ser comentado é a 

modalidade. Ao focalizar os modalizadores adverbiais, observamos os tipos que foram 

privilegiados nas cartas de editor, que manifestam possíveis intencionalidades enunciativas, 

marcados pelo emprego de elementos que conferem maior ou menor força ao que se diz, 

indiciando o envolvimento do enunciador, quando se compromete ou se afasta do que profere. 

Trata-se de modalizadores que contribuem para a argumentatividade do 

posicionamento adotado, para obter a adesão do leitor a esse mesmo ponto de vista. 

Obviamente, esse recurso não é o único responsável por isso, mas contribui efetivamente para 

a orientação de sentido dos enunciados. Desse modo, os modalizadores adverbiais são 

importantes para o estabelecimento da TD relativa à função crítico-avaliativa, típica da carta 

de editor ao longo de seu percurso histórico.  

Em nossa pesquisa, não só levantamos os tipos de modalizadores encontrados no 

corpus – epistêmicos, deônticos, delimitadores, axiológicos, afetivos e graduadores de 

intensificação e atenuação –, como também relacionamos a modalidade adverbial à produção 

do gênero carta do editor em jornais paulistas. Constatamos que, nas cartas de editor, a 

preferência foi dada aos intensificadores. Ao destacar o conteúdo enunciado que toma por 

escopo para o ponto mais alto de uma escala, tal categoria revela-se uma estratégia discursiva, 

pois, projeta os efeitos de sentido necessários para influenciar o outro a ver a situação 

conforme o prisma apresentado.  

Por meio de procedimentos como esse, podemos dizer que os modalizadores 

adverbiais agem em prol do propósito que o enunciador deseja atingir e são uma tradição no 

nível textual-discursivo, uma vez que se manifestam preponderantemente tanto nas cartas de 

editor dos séculos XIX ao início do XX, quanto nas do século XXI. 



 

 

131

Em síntese, neste estudo, evidenciamos que a função das cartas de editor não se limita 

à refração e à análise pura da realidade social, mas se estende à intervenção nos 

acontecimentos, ao posicionar o jornal política e partidariamente e permear o discurso com 

adverbiais modalizadores, de maneira que o revele como sujeito efetivo, engajado, vigilante, 

defensor e portador de credibilidade, construindo, assim, a identidade de uma instituição de 

poder e de hegemonia na sociedade. É o que se verifica ao longo do tempo, em especial no 

período destacado em nosso trabalho: a carta de editor constituindo, materializando e 

divulgando o papel político-ideológico da instituição jornalística.  

Valemo-nos, portanto, da conclusão de Zavam (2009a: 229), para quem “uma 

característica que hoje se apresenta tão marcada em um gênero é resultado de uma construção 

histórica”. 

Nesse sentido, retomamos o seguinte trecho de Rizzini (1968: 9), já apresentado neste 

estudo: 

(...) As cartas ocupavam então o lugar dos jornais e prestavam os mesmos serviços. 
Passavam de mão em mão quando continham novidade de interesse. Liam-se, 
comentavam-se, transcreviam-se (sic) em que os grandes personagens expunham 
seus pontos de vista. Era por meio delas que, atacado, defendia-se o político diante 
das pessoas cuja estima desejava conservar; emudecido o Fórum, como no período 
de César, era por meio delas que se procurava formar num público restrito uma 
espécie de opinião geral. Certas cartas afixavam-se nas praças ou corriam em cópias 
distribuídas pelos destinatários, tornando-se assim públicas. (...) Desse gênero de 
cartas parece-me ser possível dizer que quase ocupavam, num determinado círculo, 
o lugar dos jornais de hoje. 

 

Focalizamos, dessa citação, ideias como: tornar pública as novidades, expor pontos de 

vista, defender (ideais) políticos estimados perante o leitor, formar opinião geral, que muito 

se identificam às características das cartas de editor, aqui analisadas. As cartas de editor 

parecem, então, cumprir a mesma função das cartas que iniciaram o jornalismo. Tais aspectos 

podem ser relacionados ao início da construção e formação histórica desse gênero discursivo e 

ainda remeter a funções que o jornal exerce atualmente. 

Realizamos, assim, um estudo introdutório sobre a construção e transformação do 

gênero carta do editor em jornais paulistas, ao apontar elementos constituintes que se revelam 

tradicionais na configuração dos textos. Abrimos, portanto, o leque de possibilidades para a 

especificação de cada categoria, a fim de que os aspectos aqui levantados sejam contemplados 

e desdobrados, com mais profundidade, em novos trabalhos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Corpus (100 textos)65. 

ANEXO B – Tabela de descrição geral do corpus: tema-tópico discursivo; propósito 

comunicativo; elementos composicionais e paratextuais; tipo de função textual predominante. 

ANEXO C – Tabela: presença/ausência de elementos da estrutura composicional. 

ANEXO D – Tabela dos modalizadores adverbiais presentes nas cartas do editor. 

ANEXO E – Layout dos jornais: as primeiras páginas. 

                                                 
65 A digitação do corpus foi feita com base nos parâmetros de edição do PHPB (Barbosa e Lopes, 2002), porém 
com algumas adaptações, entre elas a não utilização de barras para indicação de mudança de linha (|) e de 
parágrafo (||), para facilitar a leitura dos textos. Apesar de não ter sido mantido o layout dos jornais, foram 
conservadas a grafia, a escrita e a separação de parágrafos, tal qual aparecem no original (No Anexo E, 
apresentamos um exemplar para a visualização do layout). Também em relação à digitação do corpus, 
ressaltamos que as partes apagadas ou deterioradas foram marcadas por [ ]. As sinalizações [ilegível], [rasurado] 
e [corroído] indicam essas situações no original. Por fim, a sinalização de grafemas entre colchetes indica que 
eles foram deduzidos. 
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ANEXO A – Corpus 

Texto 1 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Farol Paulistano, 7 set.1828, pp.1-2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

DIA SETE DE SETEMBRO 
 
 Os dias mais fastosos em recordações históricas do Brazil não pódem sombrear o brilho do DIA SETE 
DE SETEMBRO. N’elle principiou o Brazil a pertencer a si mesmo, e a fazer parte da America. Conscio da sua 
virilidade, e da sua fôrça, rasgou as faxas de pupillo e anullou o titulo de tutella ou dominação, com que até 
então fôra regido em proveito alheio. Feliz a oppressão que gerou a nossa existencia política! Feliz o Principe, 
que identificado com as nossas necessidades, e com os nossos direitos, soube em um só dia ganhar maior glória 
do que podia tocar-lhe em longo e oppressivo reinado! 
 O Brazil não pertence mais a Europa; o Brazil é por inteiro da America! Que vastos e incalculáveis 
beneficios não abraça esta nova demarcação. Em quanto na Europa os direitos do homem são mais perseguidos 
que o contrabando da moeda falsa, no Brasil, bem como em toda a America são proclamados nas Praças, no seio 
das Familias, e do alto Throno – Em quanto clases privilegiadas insultão a igualdade natural, os Americanos são 
por toda a parte iguaes diante da Lei! – O monarchismo, que insidiôso ataca a civilisação para avassalar as 
consciencias, e commerciar em nome do Ceo á sombra da ignorancia, não estende seu poder collossal aquem do 
Oceano. – Em quanto na Europa está luctando o privilégio contra o direito, em quanto os privilegiados cercão os 
thronos para furtal-os á luz da verdade, e para separar os Monarcas dos Póvos, e até constrangêl-os a obrar contra 
estes em favôr do privilégio, a America livre de classes, livre d’esses baluartes da oppressão, levantados no 
estrondo da guerra, e nas trevas da ignorancia e da superstição, guiada pelos princípios eternos e immutaveis 
gravados pelo Creador na natureza das coisas, chama todos os Cidadãos a uma união sólida por meio da 
igualdade de direitos. A herança só transmite entre nós o que é transmissivel, a fazenda; o merecimento pessoal, 
a consideração pública não se herdão, adquirem-se pela práctica das boas acções, das virtudes sociaes pelos 
sacrificios a pról de todos. E se ainda alguns prejuizos Europêos infeccionão por cá algumas cabeças, elles se 
acobardão, e escondem, e só por frenesí ou descuido se deixão ver. 
 Embora a Europa blazone do seu adiantamento na industria; a China póde a muitos respeitos fazer o 
mesmo: nós lhe oppomos o vigor da mocidade, nós lhe oppomos a igualdade de direitos, fonte de virtudes 
sociaes, base da dignidade do homem, e da harmonia civil, e contentes do que nos coube em sorte, bemdiremos 
para sempre o DIA que nos separou da Europa, e nôs-fez pertencer á America. – Sensiveis com tudo ao bem sêr 
dos que em outro tempo forão nossos companheiros no soffrimento, fazemos ardentes votos para que a causa da 
justiça triumphe entre elles contra o privilégio, e contra a impostura; e unindo as nossas vozes ás do Immortal 
Auctor da Carta os exhortaremos a que réguem com seu sangue a Arvore da Liberdade, para que ella crêsça e se 
fortifique contra as sacrílegas invasões da tyrannia. 
 Brasileiros! o que seria hoje de nós outros se o DIA SETE DE SETEMBRO nôs não tivesse separado de 
Portugal? – A lucta dos privilégiados que não querem ser Povo, mas viver orgulhosa e lautamente á custa d’elle, 
contra o Povo, que não quer supportar tamanha e tão infame carga, traria a guerra civil aos nossos campos, e ao 
centro das nossas Cidades; e ainda que a Justiça estivesse certa do seu triumpho pela fraqueza dos seus inimigos 
cá, nem por isso deixariamos de verter lagrimas sobre a orphandade e a devastação. 
 Bemdigamos pois uma e muitas vezes o DIA SETE DE SETEMBRO que nos pôz a salvo da hypocrisia, 
do fanatismo político e religioso da Europa, e graças sejão dadas ao Immortal PEDRO PRIMEIRO que marcou 
aquelle dia de Gloria nos fastos Brasileiros, proclamando a INDEPENDENCIA nas margens do Ypiranga. – E 
vós Paulistas que isto presenciastes, que vistes nascer a INDEPENDENCIA e a LIBERDADE do Brazil, que 
unistes vozes de enthusiasmo ás do vosso Defensor Perpetuo, considerai esta primazia como um dever honroso 
de serdes tambem os primeiros na defeza, se algum temerario ousar atacar Direitos tão sagrados. 

O Redator. 
 

Texto 2 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Farol Paulistano, 21 maio 1830, pp.2-3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

__ Louvores á Sociedade de Beneficiencia de Jacarehy: porque ella e os patrioticos Ytuanos forão os 
que mais condignamente celebrárão a queda do Tyrano e de sua Europêa e corrompida Corte. 
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N’um paiz, onde estão consagrados pelo Pacto Fundamental todos os princípios Republicanos; n’um 
paiz, onde a Lei é igual para todos, onde estão proscritos todos os privilegios pessoaes, onde nimguem nasce 
melhor que os outros, senão quando a Natureza, assim o quer; n’um paiz, cujo Pacto fundamental só necessita de 
ligeiras alterações para todo elle ficar em perfeita harmonia com as theses (como lhe chamava o Sr. May) 
consagradas no Tit. 8.°; n’um paiz tal, dizemos, é indispensável que os habitos, que a moral publica, que os 
gostos, que até os mesmos brincos e festejos, tenhão alguma coisa da majestade e severidade Republicana, é 
indispensavel que tudo quanto é fatuidade, impostura, e palavreado xôxo ceda o terreno á adopção prática dos 
eternos principios da razão universal. Os foguetes, as luminarias, as farças, e mascaradas, servem para divertir a 
multidão por momentos; servem para desviar o pôvo do estudo de seus direitos, e de seus verdadeiros interesses; 
servem para acostumal-o a vêr n’um throno um altar occupado por um idolo a quem devem incensar, ou (o que é 
mil vezes peior) uma Divindade tremenda prestes a despejar raios sobre aquelle que desobedecer ao minimo 
aceno seu. 

Em 1820, quando já se temia que lavrassem pelo Brazil todas as idéas liberaes, que conseguirão 
regeneral-o, um Bacha mandado para S. Paulo pela Côrte de D. João VI, expressamente pra suffocar o nascente 
espirito de liberdade, explicava d’esta maneira aos seus amigos o motivo d’umas, festas muito atemporaneas, 
d’umas cavalhadas, e d’uns combates de toiros, que mandava fazer: 

“É preciso, dizia elle, distrahir o povo d’estas idéas revolucionarias, e o meio é fazer festas.” Verdade 
seja que apezar das festas proclamou-se a Constituição, fez-se a Independencia: mas com a Independencia 
mixturou – se a Acclamação e os bailes, as luminarias, os foguetes, as farças, e poesias muito servis, enchêrão 
mezes em todo o Brazil; ninguem se lembrou então, que um acto de beneficiencia podia ser um festejo. O 
resultado foi manter-se o espirito de frivolidade, e os mesmos Brazileiros tomarem gosto pelas guardas d’honra, 
pelas chaves, pelas casacas bordadas, e por todas as mais ridiculas pavonadas, que tanto contrastão com a 
modesta juventude do Solo Americano. O resultado foi, que no fim de dez annos de liberdade a cauza da 
verdadeira civilização pouco avançou; nada de solido s’estudou; quer-se sim Republica, Democracia, federação, 
mas não se sabe o que estas palavras significarão; responde-se a todos os vivas, a todos os morras, tudo por 
função, tudo por festejo, e das funções e festejos sáe-se com disposição para atacar os mais preciosos direitos, as 
mais sagradas garantias dos cidadãos, para pregar a guerra civil e os massacres; cuida-se que tudo vae ficar ás 
mil maravilhas, se acaso se disser: - o Brazil agora é uma republica -; e não se vê que temos uma Constituição 
toda Democratica, que com a mudança de meia duzia de artigos ficaria proxima á perfeição, e que podendo-se 
fazer esta mudança com o maior repouso e serenidade do mundo, pois que o Brazil inteiro reclama as reformas, 
nada lucramos com fazer com estrepito, e talvez com rios de sangue uma mudança de nome, que nem-um bem 
nos traria, em quanto se não extirpasse pela raiz o espirito de adulação, de sevandijismo, de frivolidade, que os 
déspostas procurarão plantar entre nós... 

A materia poderia levar-nos longe, e por isso concluiremos dizendo: – Brazileiros, quereis ser 
Republicanos de facto? sêde, porque é isso muito facil, e só de vós depende. Sêde virtuosos, sêde bem livres, 
bem independentes de caracter; não aduleis o poder; não ligueis valor algum a frioleiras; prezai a justiça, a 
Liberdade, a igualdade; prezai ácima de tudo a qualidade de Cidadão Brazileiro; respeitai-a tambem os outros; e 
desafiai depois a um Déspota, ou a muitos Despotas (porque, o despotismo pode partir tanto de um, como de 
muitos,) para que calmem aos pés, se forem capazes, a Nação Brazileira livre e Independente, Brazileiros, 
traballhemos por desmonarchizar tudo de facto, e não no nome. ==  

E se alguem achar contradicção n’isto que ora escrevemos com tudo quanto em nossa vida havemos 
escripto, dir-lhehemos affoito que mente. 
 
Texto 3 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Farol Paulistano, 12 jun.1830, pp.2-3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Não seria desagradavel de certo aos nossos Leitores a insersão da integra do Relatorio do Ministro da 
Fazenda, apezar de extenso. Várias reflexões, que agora faremos, não podião deixar de ser feitas por muitos, 
ainda que pouco versados n’estes objectos, apenas lida esta peça interessante; e talvez viesse á memoria de não 
poucos, como nôs-aconteceu, dois versos do Epico Portuguez: 

Encherão-nos com grandes abastanças 
O peito de desejos e esperanças. 

O Ministro da Fazenda mostra excellentes intenções de unir-se com a Assemblea-Geral, pois conhece, 
que sem esta união nunca podem ir bem os negocios. Mas da parte de quem tem estado a desunião que tem até 
agora havido? Não haverá alguem que de bôa fé diga que tem estado da parte da Assemblea Geral. – O que tem 
querido sempre, o que quer, o que póde querer a Assemblea, é que seja o Imperio do brazil governado segundo a 
Constituição e as Leis; que se bem arrecadem as rendas públicas; que bem sejão despendidas economica e 
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legalmente. E o que tem feito o Governo até agora? Tem marcado os seus actos por claras, decididas, e inegaveis 
violações da Constituição e das Leis; tem arrecadado pessimamente, deixando não só continuar, mas crescer 
espantosamente um chuveiro de abusos; tem á largas, e mais que prodigas mãos despendido, ou antes 
esperdiçado os dinheiros publicos, que são o suor, o sangue dos pobres Cidadãos; tem pôsto o Brazil á beira do 
abismo. E como com um Governo tal podia andar de accôrdo a Assemblea? Se o Ministro actual quer 
sinceramente a união, a cooperação das Camaras, necessariamente a terá, e só, e unicamente só d’elle depende 
essa união, essa cooperação. Tenha sinceridade, franqueza, e bôa-fé, que tudo irá bem; mas não basta que se diga 
em arredondados periodos, que se quer muitas coisas bôas, cumpre que bôas obras precedão, acompanhem e 
sigão essas doces e esperançosas expressões. Não é preciso, podêmos affirmar, não é preciso que o Governo 
empregue nem a sombra de todos esses meios mais ou menos indignos, mais ou menos reprovados pela moral, 
de que talvez lanção mão os governos da velha e corrompida Europa. A Assemblea do Brazil no vigor da sua 
mocidade só ambiciona Constituição, liberdade legal, prosperidade do seu païz, e mais nada. Longe de nós 
duvidar que o Governo não queira unir-se cordialmente com as Camaras, mas notaremos, que no Relatorio 
tambem muito bonito do Sr. Marquez de Queluz, muitas esperanças brotarão, mas apenas brotadas marcharão, 
morrerão, porque suas obras desdizião totalmente suas palavras. Ordinariamente os homens do podêr costumão 
apregoar muito os mais lindos, mais verdadeiros, mais liberaes principios, os confessão, os sustentão; mas 
quando se trata de pôr em práctica esses principios, ou tirar d’elles as consequencias que encerrão, eil-os em 
opposição. – O Governo entende que sem a união e cooperação das Camaras pouco ou nada póde fazer, e por 
isso deseja, e diz que deseja essa união, essa cooperação, mas com que condições a quererá? Quererá elle que se-
lhe-aprovem todos os seus actos, que se diga amem a todos os seus desejos? Se isso pertende, já lhe podêmos 
affirmar que não consegue união. O Governo actual tem sido muito mais poupado, do que tem merecido; há não 
poucos actos d’elle, que fazem crer, que suas palavras são melhores do que as suas obras. Nomeações pessimas 
tem feito a actual Ministerio apàr de algumas soffriveis, que bem podem deixar nos corações, ainda não em 
demazia desconfiados, a suspeita de que mudarão-se os jogadores, porem que o jôgo é o mesmo. Muito se diz 
que se quer valer ao nosso máo estado financial, reconhece-se a necessidade absoluta de economia na despeza, 
deficit é ainda de bem perto de cinco mil contos, e se é verdade, o que nos custa a crer, que o actual Ministerio 
aprovou, ou authorizou, ou affiançou o emprestimo de um milhão de libras sterlinas para ser gasto com a questão 
Portugueza, muito mal auguramos da união do Governo com as Camaras, das Camaras com o Governo. 

A nossa divida é grande, mas, dizem, que não nôs deve assustar. Sem duvida nôs não assustaria, se 
vissemos geitos de se fazerem reducções urgentes, e indispensaveis; mas se não quer tocar n’lles, falamos do 
Exercito e Armada; e a Falla do Throno lembra não a reducção, mas a organização, que tambem é na verdade 
necessaria, mas pouco importante sem a reducção. Não assusta a divida que temos, mas temos grande deficit, e 
sem sobras como pagar dividas que vão crescendo sempre. Se tiveramos uma fiscalização, e uma economia 
como há nos Estados-Unidos nôs-julgariamos em melhor estado do que elles estiverão, mas desgraçadamente a 
administração que temos tido, (nada diremos da que ora temos) tanto se parece com a dos Estados-Unidos como 
o sol com o espêto, e tem já sido, tão semelhantes como o sol com o espêto. 

Não podemos deixar de notar com bastante pêjo, que todas as Provincias ainda as mais remotas como o 
Maranhão e Pará remetterão em tempo as suas contas, e orçamento, e que a Provincia de S.Paulo confinante com 
a do Rio de Janeiro emparelhou com a de Matto-Grosso, e são as unicas, que fatarão a este dever. E haverá ainda 
quem diga, que apaixonadamente fallamos, quando censuramos a nossa Juncta da Fazenda? 
 
Texto 4 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Farol Paulistano, 7 set.1830, pp.1-2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
RIO DE JANEIRO. – A Aurora diz que não sabe que mal fez o Sr. Salvador Maciel ao Imparcial Brazileiro, que 
não é nem uma causa nem outra, para que elle tomasse a sua defeza; mas nós muito mais admiramos o silencio 
dos emigrados Portuguezes, que não protestão altamente contra o patrocionio, que á sua causa presta o mesmo 
Imparcial, de certo sem procuração d’elles. E na verdade, se tanta gente há que se queixe de que os periodicos 
liberaes assoprão o fogo da discordia entre Brazileiros natos e adoptivos, entre os naturaes do Brazil e os 
colonnos extrangeiros; ¿como é que se calão á vista da zizania que semêa tão sem rebuço o Imparcial? Quem diz 
que aos emigrados Portuguezes se devem pagar todos os ordenados e vencimentos que tinhão na sua patria; que 
deve-se fazer já e já uma Lei de naturalisação, a menos exigente que se conheça; que os Jurisconsultos 
emigrados são os mais capazes para subministrarem reflexões sobre o Codigo penal; por ventura não diz que os 
Brazileiros devem pôr-se em vigia e cautela, para que os extrangeiros não medrem no seu territorio? Não estará 
por ventura tão recente a lembrança do que soffrião os Officiaes Militares, e os Empregados de todas as mais 
repartições, quando era necessario encartar a alguns recem-chegados? Se alguns Brazileiros sensatos reconhecem 
que a rivalidade entre Brazileiros natos e adoptivos só serve d’empecer á prosperidade da patria, muitos outros 
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ha que sentem ainda ferve[ ]lhes o sangue só com a lembrança de que haja quem tente fazer retrogradar a 
Independencia. 
 Quando se dissolveu a constituinte, e que o medonho aspecto, que por isso apresentarão as coisas no 
Brazil, forçou o Governo a dar testemunhos de Nacionalidade, o Ministerio, o Conselho d’Estado, as 
Presidencias das Provincias, e os Commandos Militares não receberão senão Brazileiros natos. Os effeitos d’esta 
politica sabe-se quaes forão, queremos dizer, que as Provincias aquietarão-se, e as revoltas parciaes forão 
facilmente suffocadas; porque não tiverão fomento em todo o Brazil: e a tal ponto chegou a confiança, que não 
fez sombra aos Brazileiros o verem que em breve se restituirão as coizas ao antigo estado, isto é, que n’estes 
altos empregos havia mais nascidos em Portugal, do que entre nós. Assim devia ser, porque não havendo então 
Lei de naturalisação, e não sendo consideravel a emigração, nada tinhamos que recear de homens aqui 
estabelecidos havia muitos annos, a mór parte com familia, e muitos tendo dado provas da mais cordial adhesão 
á sancta causa da Independencia Constituicional. 
 Outro porêm seria o caso na posição actual: a forte emigração que tem havido, os planos de absolutismo 
sempre mixturados com recolonização, que se tem tramado, uma vez que lhes accrescesse uma Lei de 
naturalisação, que enchesse as nossas fileiras, a nossa Magistratura, e as nossas administrações de empregados 
Portuguezes, e alêm d’isto enormes sacrificios pecuniarios a bem d’elles, e arrancados ás famintas goelas da 
preguiçosa gente do Brazil, serião motivos mais que sufficientes para criar a discordia entre naturaes e 
extrangeiros, serião motivos de sobra para atear uma guerra civil. 
 Quem falla assim, não é inimigo da colonização extrangeira. Pelo contrario, por conhecermos os 
grandes bens, que d’ahi nôs podem provir, é que forcejamos por arredar suspeitas, ciumes, odios, e intrigas, que 
com quanto não farião que o Brazil fosse de novo recolonizado, todavia muito podião retardar o seu progresso na 
carreira da civilisação e prosperidade tão nobremente encetada. 
 Venhão pois para o Brazil, se fôr possível, dois terços da Europa; ha’hi muita terra, onde caibão todos, 
se não muito vizinhas ás povoações ao menos muito aptas para toda a sorte de productos; há muito genero de 
industria por cultivar; o Brazil está franco e aberto a todos: estabeleção-se por ahi, cultivem a terra, trabalhem 
(pois que não são gente preguiçosa;) cazem-se, [ ]dem Cidadãos ao estado: mas não venhão á fiuza d’empregos, 
e muito menos com o projecto de fazer fortuna a favor de cabalas, e de escriptos contra os Brazileiros: para isso 
e que achamos muito cêdo. 

O Redactor. 
 

Texto 5 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Farol Paulistano, 8 jun.1830, pp.2-3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
S. PAULO. 
DIA SETE 

DE SETEMBRO 
 

Oito vezes tem nascido entre nós o DIA SETE DE SETEMBRO, e cada vez se ostenta aos nossos olhos mais 
alegre, mais festivo e magestoso. Salve ó GRANDE DIA DA EMANCIPAÇÃO BRASILIANA! mil vezes 
salve!!! – Não só nôs-trouxeste a INDEPENDENCIA, veio comtigo a LIBERDADE. – Os tyrannos que por mais 
de tres seculos nôs-havião opprimido com o jugo colonial, continuavão a algemar-nos os pulsos, com a liberdade 
só nos labios, mas meditando a continuação do captiveiro do Brazil occultamente, e nem muito occultamente, 
que por não poucos actos deixarão vêr o que nôs-preparavão. E o que aproveitava a INDEPENDENCIA sem a 
LIBERDADE? o que aproveita ao escravo a mudança de senhor? Póde ser por ventura menos opprimido de 
facto, mas não póde fazer valer o direito que tem de o não ser; é sempre escravo? E o que é ser escravo? É não 
ser homem, é ser bem pouco mais que bruto. Em tal caso mais valêra estar distante do senhor, ter bem longe o 
despotismo: ainda havia a triste consolação da queixa contra seus mandatarios, que ou invejados, ou por outros 
igualmente baixos motivos, odiados pelos escravos do palacio, raras vezes sim, mas ainda algumas vezes erão 
chamados e punidos com pena digna de tão vís almas, com a privação de o verem, e de prestarem abjectos 
serviços a seu senhor. Nem se diga que antes do DIA SETE DE SETEMBRO, já o grito da Liberdade tinha sido 
ouvido entre nós, tinha sido por nós repetido. Ouvimol-o sim, mas proferido pelos agentes da metrópole; 
repetímol-o sim, mas como por obediencia friamente, ainda receosos de que occultava algum perigoso laço á 
nossa sinceridade. Certamente os occultava. –- Os regeneradores de Portugal, que tantas bençãos devem merecer 
dos Portuguezes, (sejamos justos até com os nossos oppressores) para conseguirem a liberdade da sua patria, fez-
lhes conta associar nominalmente o Brazil, mas promettião ao seu povo a volta da côrte, o commercio exclusivo 
com o Brazil, os nossos portos feixados aos extrangeiros, em fim systema colonial, (dificil, ou tresloucada 
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empreza): e a uma colonia dá-se assim liberdade? Foi pois com o grito da INDEPENDENCIA, que entre nós 
sôôu o verdadeiro grito da LIBERDADE. 
        Para sacudir o jugo da metrópole foi preciso provar nossas fôrças, foi necessario combater os inimigos com 
homens de sentimento generosos, e só homens livres os-tem; era commum o apêrto; proclamou-se ao mesmo 
tempo a LIBERDADE, e os Brasileiros anciosos acceitarão os dois igualmente preciosos mimos; pugnarão por 
ambos; ambos alcançárão: n’um mesmo DIA veneramos os dois NUMÊS, sem que os possamos, sem que os 
devamos separar nunca. – Cada um dos dois augustos motivos do nosso regosijo fôra mais que muito digno de 
tanto alvorôço como o que n’este DIA transborda dos nossos corações; ambos não cabem nas expressões; não 
cabem mesmo nos corações os sentimentos, que produzem. E não é assim? Não são os nossos sentimentos muito 
maiores do que todas essas tantas, por tão expressivas demonstrações de jubilo?  
        Feliz, e digno de o ser, é o Povo, que cada vez mais aprecia o que mais deve um Povo apreciar: – a sua 
INDEPENDENCIA, a sua LIBERDADE. – Quando vires uma Nação deixar passar só com festas de formulario 
os seus grandes dias, contai de certo, que é escrava; e os déspotas, que fazem festejar com grande estrondo e 
apparato os seus dias natalicios, dias talvez pezados á Humanidade, nada gostão de vêr desinvolvido o 
enthusiasmo Popular nos dias da Nação. 
        Felizes os Brazileiros que não tem a quem desagradem ou magôem, de cujo desagrado ou mágoa lhes-póssa 
vir mal que soffrão, ou que fação soffrer, nas demonstrações do seu regosijo n’este Dia venerando! O Primeiro 
Mandatario da Nação, Foi Quem primeiro proclamou a INDEPENDENCIA; Foi Elle Quem por vezes Tem 
salvado os dois santos objectos, que hoje festejamos, e com elles a Si, e a nós todos, dos perversos tramas de 
alguns malvados tão infelizes, que nem tem coração para amar a INDEPENDENCIA, e a LIBERDADE do seu 
Paiz. 
        Este DIA o Maior de todo o Brazil, pertence sem duvida a todos os Brazileiros, mas a nós Paulistas, Elle 
mais um pouco pertence. Foi no Ypiranga, alli, que primeiro sôôu o immortal grito; nós primeiros o ouvimos, 
nós primeiros o repetimos, cabe-nos por tanto a gloria de sermos os primogênitos da INDEPENDENCIA, e da 
LIBERDADE no Brazil. Em tudo cederemos ás outras Provincias, mas n’esta gloria, que de certo o accaso, e não 
o merecimento nôs-outorgou, pois todos são igualmente dignos: esta gloria é nossa, e é tão preciosa, que 
indignidade fora não a reclamar. 
         Mas com quanto sejão meritorias, com quanto sejão gratas estas demonstrações de publico regosijo n’este 
DIA DO BRAZIL, a Patria as não recebe satisfeita e esperançosa, se as não vê nascidas de corações que prezão a 
virtude, que se [dirigem] pelas normas da moral, presididas pelo espírito ilustrado com os raios da sciencia. – A 
Patria não confia, não póde, não deve confiar em amor, que não tenha por base a cultura do coração, e a do 
espírito. Homens immoraes não podem ser Patriotas; quem, quem não sabe quaes são seus deveres não os poderá 
bem cumprir. O que o accaso, e as cegas circunstancias trazem o accaso e as cegas circunstancias tirão: não póde 
ser objecto de confiança, não póde ser objecto de esperanças. 
         Cuidemos pois disvelados em offerecer no Altar da Patria corações cada vez mais puros em crimes, mais 
isentos de vícios, e espíritos mais cultivados, e esta será a offerenda mais acceita, mais nobre, mais proveitosa ao 
Brazil, no GRANDE DIA DA INDEPENDENCIA, E DA LIBERDADE BRAZILIANA. 

(O Redactor.)  
 

Texto 6 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 26 jun. 1854, Anno 1/N.1, capa. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
PROSPECTO 

 
O CORREIO PAULISTANO, que hoje inicia sua carreira jornalística, vem, também, abrir uma nova 

hera na imprensa desta província. 
Então, forçoso é confessá-lo, que a imprensa não tem correspondido por modo satisfatório à sua sublime 

missão. Os jornaes que tem visto a luz nesta província, quasi exclusivamente ocupados dos interesses de sua 
panlidade política, e o que é mais, de questões muitas vezes pessoaes, tem transviado a nossa imprensa de seu 
santo ministerio. Circunscritos a essa discussão acanhada e desagradavel as folhas puramente politicas bem 
depressa começam por experimentar uma especie de frieza na propria opinião que ellas se propõem sustentar. 

Por outro lado, os interesses reaes da provincia, que tanto convêm promover e advogar, erão postos de 
parte, porque os interesses de partido tem tudo desnaturado e confundido. 

Nestas circumstancias, entendemos  fazer um importante serviço a nossa bella provincia publicando o 
CORREIO PAULISTANO, cuja missão é a de offerecer uma IMPRENSA LIVRE. 
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A sociedade, o  governo tem grande interesse no conhecimento da verdade; e nos offerecendo as 
columnas do CORREIO PAULISTANO á discussão de todas as opiniões, de todos os pleitos, teremos 
contribuido com o nosso contingente para o conseguimento daquelle grandioso fim. 

O CORREIO PAULISTANO, pois, aspira nesta provincia o caracter de publicação imparcial aos 
leitores [ilegível] linguagem da franqueza e lealdade; só assim teremos imprensa livre, acoberto das 
considerações que a adulterão Se porém não realizar-mos estas vistas não o será por ausência de exforço. 

Cremos ter explicado o nosso programma. 
A redacção só é por tanto moralmente responsavel pelo que for publicado sob o título especial desta 

folha. 
 
Texto de editor 7 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 6 jul.1854, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
EXPEDIENTE . 
 
 Julgamos necessario reiterar uma declaração. 
 A redacção deste jornal está distincta e separada da administração, que não tem responsabilidade 
alguma pelas proposições nelle emittidas. 
 A redacção não faz mais do que escrever; a administração tem propriedade do jornal que nós lhe 
concedemos. 
 A administração é uma empresa litteraria, e não tem voto algum nos escriptos; a redacção adota a 
opinião que quer, ainda mesmo infensa ás effeições, á vontade da administração. 
 
Texto 8 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 6 jul.1854, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
AOS SRS. DO INTERIOR: 
 A redacção do CORREIO, para dar-lhe mais valor noticioso, tem obtido correspondentes nos pontos 
mais importantes da provincia. 
 Todavia isso não impede que outros Srs. nos enviem seus escriptos, quanto possam utilizar. A 
publicação será gratuita, visto como unicamente desejamos que o Correio Paulistano contenha interesse pela 
variedade de seus escriptos e pela parte noticiosa que procuramos alargar. 
 
Texto 9 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 10 jul.1854, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Pedimos aos benignos leitores desculpa de algumas incorrecções que tem apparecido nesta folha. D’ora em 
diante haverá todo o cuidado em corrigir os artigos que tiverem de ser publicados. Uma folha diaria, como a 
nossa, accarreta immenso trabalho em seu começo, e para superal-o escapão muitas imperfeições, que só o 
habito e o tempo as irá fazendo desapparecer. 
 
Texto 10 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 10 jul.1854, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
O nosso assignante – Z – pede um canto do “Correio Paulistano” para um escripto especial em que reclame a 
attenção pelos interesses moraes e materiaes deste municipio. 
 Não soffremos duvida em acolhe-lo; conhecemos a penna que o dirije e não tememos que outro 
pensamento presida o seo trabalho senão o interesse do povo. 
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 Emquanto o – Z – não transviar da vereda que se propoem, empregando a phrase moderada, de 
urbanidade e decencia, acolheremos sua correspondencia. 

A redacção. 
 
Texto 11 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: A Província de S. Paulo, 09 nov. 1875, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Aos srs. Assignantes 
Esperamos merecer dos poucos senhores das diversas localidades da província, até hoje ainda não quites com 
esta empreza por não terem feito o pagamento da assinatura da folha, a bondade de mandarem pagal-a com 
brevidade, porque, em vista do systema que adoptamos, depende disso a boa marcha de nossa empreza. 
Aos nossos agentes das localidades pedimos que activem o recebimento da importancia das assignaturas eu não 
foram pagas. 
Prevenimos tambem aos senhores assignantes nessas condições que de Dezembro em diante deixaremos de 
enviar a folha áquelles que não tenham satisfeito essa indispensavel condição de assignatura. 
As quantias que houverem de ser enviadas pelo correio devem ser remettidas em carta registrada COM 
DECLARAÇÃO DO VALOR. 
 
Texto 12 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: A Província de S. Paulo, 18 jan. 1889, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

A PROVÍNCIA DE S. PAULO 
__________ 

 
TUMULTOS NA ASSEMBLÉA 

 
Vieram tarde, mas vieram. 
Nós já os esperamos. Não se levanta uma calumnia contra o partido republicano que elles não se 

levantem tambem a confirmal-a, a sustental-a com um ardor que parece natural, mas não é, com uma indignação 
que em realidade vir do sangue quente, mas que em realidade vem do estomago insaciavel.     

Nós podiamos e deviamos perdoar-lhes. Nada perderiamos se fossemos benignos, se fossemos 
misericordiosos. O publico conhece-nos e conhece-os... 

Mas, por hoje – por hoje só – não queremos ser benignos nem misericordiosos. 
Vamos castigal-os com o mais solemne dos desmentidos. E elles que não se orgulhem da honra que lhes 

vamos dar. Já o dissemos: é só por hoje – por hoje só. 
As acenas vergonhosissimas, que se deram no recinto da assembléa no dia em que o deputado 

republicano Campos Salles desenvolveu contra o governo a sua vehemente, mas justíssima, accusação – não 
foram provocadas pelos republicanos. 

Dentro daquelle recinto, naquelle dia, não se ouviram applausos ao eloquente tribuno opposicionista, 
nem vivas á republica – antes da estúpida e brutal intervenção dos soldados disfarçados que estavam nas 
galerias. 

Antes desta espontanea e ridícula manifestação de sentimentos monarchicos, apenas, por duas vezes, 
alguns bravos tinham partido da grande multidão que ouvia em silencio e com respeito a palavra ardente e 
vingadoura do accusador do dr. Pedro Vicente e do dr. Cardozo de Mello Filho. 

Esta é a pura verdade, exposta sem prevenção partidaria, sem odio politico. 
Para robustecel-a podiamos apresentar muitas provas; mas, não nos queremos dar a esse fastidioso 

trabalho. 
Em todo o caso, para que não pensem que estamos pisando em terreno falso, desde já desafiamos a 

qualquer membro circumspecto da bancada conservadora a que venha declarar em publico, com a 
responsabilidade do seu nome, que estamos mentindo. 

As declarações de realejos officiosos não valem nada. Toda a gente sabe que os homens do realejo, 
queiram ou não queiram, hão de sempre tocar a mesma musica. 

Também não é verdade que o conselheiro Duarte de Azevedo, presidente da assembléa, tivesse feito 
todos os esforços possiveis para restabelecer a ordem perturbada dos capengas da policia. 
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O conselheiro Duarte, quando romperam os bravos da multidão – e isto diga-se de passagem, é coisa 
que se vê em todos os parlamentos do mundo civilisado – o conselheiro Duarte franziu as sombrancelhas, tomou 
uns ares de olympica energia e chamou o povo á ordem, ameaçando-o de mandar pôr dalli para fôra se 
continuasse a intervir nos debates. 

Não seremos nós quem por isto censure o conselheiro Duarte. S.exe. franziu as sombrancelhas em nome 
do regimento. Fez muito bem. 

Nós o censuramos por não ter usado da mesma energia na occasião em que estrondeou a pateada dos 
capoeiras – o que é coisa que não se veria nem nos parlamentos da Zambezia, se a Zambezia tivesse 
parlamentos. 

Nessa occasião s.exe. hesitou, titubeou e, afinal, deu uma solemne prova de fraqueza, abandonando o 
seu posto de honra, a sua cadeira de presidente. 

A ordem restabeleceu-se por si propria e isso prova que era altamente pacifico o espirito com que alli 
estava o publico. 
 
Texto 13 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: A O Estado de S. Paulo, 24 ago. 1890, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

 
O ESTADO DE S. PAULO 
______________________ 

 
Por precaução 

 
 A venda das estradas de ferro é uma questão economica de interesse dos accionistas e da Republica. 
Pede, pois, muito cuidado na solução. 
 Tanto quanto o governo do Estado ou da União tiver direito de ser ouvido na transferencia, deve intervir 
com a sua autoridade bem pensando os motivos de ordem superior que possam actuar na deliberação das 
assembléas geraes dos accionistas. 
 Em regra, no dominio do privilegio, as estradas de ferro não escapam à acção dos poderes publicos 
como muitos suppõem. Não são sômente as que têm garantia de jurus as sujeitas à fiscalisação do governo; todas 
as outras que gozam do privilegio de zona e de certos favores reconhecidos por lei ficam naturalmente, em 
virtude do interesse publico, ligadas a esse privilegio e taes favores mais ou menos dependentes do governo. 
 No caso de garantia de juro a fiscalisação é direta e inconcusso o direito de intervir o governo nos actos 
das Companhias; no outro caso a fiscalisação é indirecta e aquelle direito, ainda que contestado, decorre 
legitimamente da autoridade que deu o privilegio e os favores em bem da communhão social. 
 No momento actual o governo da União e dos Estados não podem deixar passar as estradas de ferro a 
syndicatos estranhos sem sua intervenção na medida do seu direito de fiscalisação. 
 A transferencia dentro do paiz, de uma companhia nacional para outra nacional fica sendo apenas uma 
questão de interesse a liquidar entre os que tem como accionista ou garantidor de juro: não assim, porém, quando 
trata-se da propriedade nacional, de uma companhia como agente do serviço publico e de uma [ilegível] val[ ]r 
representativo de privilegios e favores concedidos por utilidade. 
 Si passam a mãos estrangeiras, têm de obedecer a vontade dos capitalistas de outras nações. 
 Congenita á questão dos interesses dos accionistas como portadores de capitaes apparece a da politica 
internacional affectando a autonomia e independencia do estado ou nação onde esses capitaes operam. 
 Parece-nos que altas conveniencias politicas devem fallar bem alto ao patriotismo das companhias de 
estradas de ferro para não transferirem n’as actualmente a syndicatos estrangeiros. 
 Estudadas as conveniencias dos accionistas em relação às condições economicas do Estado de S. Paulo 
principalmente não nos parece que haja grande vantagem na deslocação de grande parte dos capitaes empregados 
nas estradas de ferro. 
 Mas dado que assim não seja, que prefiram o emprego em outras emprezas, o que depende do criterio 
de cada um, o certo é que o governo não deve deixar sem exame essa tendencia para venda das estradas de ferro. 
 Andam envolvidos nisso altos interesses sociaes, serios problemas economicos e mesmo graves 
questões de politica que podem determinar a sua justa intervenção. 
 
Texto 14 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 14 maio 1890, p.1. 
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Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

CORREIO PAULISTANO 
__________ 

 
DIREITO INTERNACIONAL AMERICANO 

 
 Os representantes do Brazil e da Republica Argentina no congresso de Washington apresentam ao 
estudo dos delegados de todas as potencias americanas uma proposta em todos os pontos digna de attrahir a 
attenção do mundo civilizado. 
 Essa proposta, com effeito, tinha por objecto a adopção do arbitramento como instituição do direito 
publico americano. E tanto mais gloriosa era a iniciativa que tomava os representantes do Brazil e da Republica 
Argentina, quanto é certo que entre essas duas potencias estava e está ainda pendente a solução de um gravo 
litigio internacional, a questão relativa ao territorio das Missões. 
 Resolveo o congresso que a proposta fosse remettida a uma commissão, afim de ser estudada 
devidamente. 
 Desde seculos affastados, a paz universal, por meio da organisação de tribunaes internacionaes que 
chamassem a si a decisão de todos os conflictos, tem sido o sonho dos philantropos. 
 A realisação desse grandioso e humanitario pensamento seria a eliminação da guerra – como arbitro 
supremo do direito entre as nações.  
 Entretanto, as ambições dos monarchas, tem como a rivalidade tradicional entre alguns povos da 
Europa, tem impedido naquella parte do velho continente a organisação de instituições que garantam a efficacia 
da justiça nas relações internacionaes. 
 Assim, apavoradas sempre ante a perspectiva do denominado equilibrio politico, as nações européas 
para garantirem a paz, prepararam-se para a guerra, e mesmo assim não conseguem affastar de seu horisonte a 
medonha ca[ ]adura de uma conflagração geral. 
 Quantos milhares de braços essa anomala situação rouba á industria, ás artes, ao commercio e á 
agricultura – para armal-os e assim habilitar o governo á assegurar a liberdade patria, a autonomia, a 
preponderancia da nação! 
 É essa a fatal situação da sociedade européa, que timbra de culta. 
 No ultimo decennio do seculo XIX, não póde ainda o mundo europeo prescindir dos horrores da guerra 
e de seu monstruoso sequito de attentados! 
 Não póde prestar á violencia a deccisão da justiça, e ainda acceita como um principio de jurisprudencia 
internacional – o direito do mais forte.  
 Mais uma vez, o velho mundo vai receber uma lição de progresso – do novo continente. 
 A livre America, pela nobre iniciativa de dous grandes povos, maiores ainda pela elevação de seus 
intuitos civilisadores, acaba de propôr a proscripção da guerra. 
 Todas as nações americanas teem successivamente annuido á gloriosa proposta. Apenas o Chile oppõe-
lhe algumas objecções: mas certamente annuirá tambem, por honra sua, e cedendo á pressão moral dos póvos 
deste continente. 
 A imprensa, o arauto das grandes concepções não póde conservar-se muda ante uma idéa como essa que 
revoluciona a alma americana e assignala um estadio tão grandioso no movimento evolutivo do progresso 
humano. 
  Honra ao Brazil, honra tambem a republica Argentina, honra a todas as nações do continente 
americano! 
 
Texto 15 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 18 jan. 1890, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

CORREIO PAULISTANO 
__________ 

 
As ultimas promoções 
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 Os factos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 do corrente, por occasião das manifestações 
do exercito e da armada ao governo provisorio, e, especialmente, ao seu chefe, o marechal Deodoro, não podem 
passar sem alguns reparos da nossa parte. 
Tem sido nosso empenho, desde que constituiu-se o governo provisorio da Republica, contribuir com o fraco 
contingente dos nossos esforços para a consolidação da nova ordem de cousas, não poupando elogios áquelle 
governo, sempre que temos julgado podel-o fazer sem sacrificio da justiça e da causa publica. 
[ilegível] não tem actuado em nosso espirito outro movel senão o do patriotismo, porque nenhum laço de 
dependencia nos prende ao governo da dictadura, ao qual apoiamos com o maior desinteresse. 
 Nenhuma ligação nos prende igualmente a qualquer dos antigos partidos, que, desde logo, consideramos 
dissolvidos. 
 Em tal situação, podemos apreciar os factos politicos com inteira imparcialidade. 
 Convictos, portanto, de que a nossa linguagem não póde ser tomada em conta de qualquer pensamento 
de opposição, e de que, pelo contrario, se inspira no desejo de prestar serviço a causa da democracia, que deve 
unir presentemente todos os brasilleiros, cumpre-nos considerar os factos occorridos na capital federal, no dia 15 
do corrente, como um desvio do caminho em que se tem até hoje mantido o governo provisorio, abrindo um 
precedente que póde produzir as mais tristes consequencias para a paz e tranquillidade publicas e para o 
progresso e felicidade da patria. 
 Não devemos apreciar diversamente o modo pelo qual o governo, ao lavrar os decretos de promoção de 
tres dos seus membros, a postos, para os quaes tinham titulos de reconhecido valor, mas que não podiam ser-lhes 
conferidos sem offensa de interesses de grande alcance, nas circumstancias do momento. 
 Estamos certos de que nenhum pensamento de ambição de mando influiu no animo dos membros do 
governo provisorio, que tomaram parte nos actos a que nos referimos. 
 Nem por isso, porém, entendemos dever calar a manifestação leal e sincera da nossa opinião á respeito, 
para que do nosso silencio jámais se possa deduzir apoio ao que se fez. 

 
Texto 16 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 9 abr. 1893, p.1.    
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
O ESTADO DE S. PAULO 
______________________ 

 
A Mensagem 

 
Foi excellente a impressão que nos deixou a leitura da extensa mensagem que o dr. Bernardino de 

Campos, obedecendo a um preceito constitucional, enviou, ante-hontem, aos senhores representantes do Estado. 
Extensa e minuciosa, mas methodica e clara, a mensagem cabal e facilmente demonstra que muito se 

trabalha sob o governo d’aquelle illustre cidadão para acudir a todas as exigencias do serviço publico, e que ao 
Estado não faltem os recursos necessarios para ser proficua a actividade da administração. 

Demonstra mais o importante documento politico, em cuja analyse nos occupamos, que o dr. 
Bernardino de Campos e seus distinctos auxiliares têm uma perfeita comprehensão dos seus deveres e dos meios 
com que podem contar para cumpril-os. Muito se tem feito, muito tem trabalhado o governo, não ha duvida, mas 
ainda ha muitos serviços a executar e as difficuldades do tempo em que estamos exigem que o governo continue 
a trabalhar com mais energia e dedicação, se fôr possível. 

Muitos são os recursos do thesouro, é exacto, mas convém que a esse respeito não se formem illusões 
perigosas: – a renda do exercicio liquidado a 31 de dezembro do anno findo subiu á fabulosa somma de trinta e 
oito mil contos, é enorme o saldo que passou para o exercicio actual, mas, diz a mensagem, “as principaes fontes 
do nosso systema tributario de phenomenos naturaes ou economicos, que pódem variar extraordinaria e 
momentaneamente, reduzindo a producção do café, nosso quasi exclusivo artigo de exportação, ou o seu valor 
real”. 

Resta-nos isto, esta certeza de que o governo de S. Paulo se preoccupa seriamente com os interesses 
paulistas, de que os nossos recursos, mesmo nesta epoca anormal, são mais que sufficiente para a satisfação das 
nossas necessidades, e de que o equilibrio pela prudencia de quem nos governa, para não deixarmos passar a 
lembrança do dia 7 deste mez sem registrar mais uma victoria incontestavel da vigorosa e brilhante realidade que 
se chama Republica Federativa contra o sentimentalismo doentio dos que ainda sentem saudades da monarchia 
centralizadora. 

Imaginemos que os embaraços dominados pela administração republicana, nestes ultimos tres annos, e 
os que ella ainda tem a dominar, com todas as probabilidades de o conseguir, se amontoavam quasi de repente, 
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como agóra, durante o governo ephemero de um dos presidentes que a monarchia nos enviava para esperarem 
aqui que lhes fôsse dada uma cadeira no senado ou uma farda de ministro... 

Mas, o melhor é não imaginarmos coisas tristes. 
O dia de hoje não é para recriminações. 
O passado... passado. Os beneficios do presente são grandes e o futuro de S. Paulo autonomo é ainda 

maior. 
 
Texto 17 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 4 jan. 1895, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

O ESTADO DE S. PAULO 
_____________________ 

 
O NOSSO DIA 

 
 O Estado de S.Paulo completa hoje o seu vigesimo anno de existencia. 
 Acceitando a velha usança do jornalismo nacional, celebra o seu anniversario saudando o publico que 
tem protegido, os amigos que têm auxiliado, e os escriptores que têm contribuido para a sua fama e o seu brilho. 
 A sua actual redacção só tem que se orgulhar de duas coisas – de ter mantido intactas as tradições de 
hombridade e de independencia que herdou da redacção anterior; e de ter servido o publico com a maior 
solicitude e com a mais completa sinceridade.  
 Folha de propaganda e de combate, rutila nas suas columnas a energia incansavel de Rangel Pestana e 
Americo de Campos, seus egregios fundadores secundados por todos os bons espiritos que no tempo da 
monarchia combatiam as instituições politicas nacionaes em nome da Republica sonhada. Folha conservadora 
depois da revolução de 15 de Novembro, estamos convencidos de que contribuiu com o seu conselho e o seu 
esforço para a reorganização politica do paiz, para a honestidade e serenidade da administração, sustentando sem 
dependencias os governos honrados e patrioticos, combatendo com vivacidade os que se afastaram do caminho 
[rasurado]. Levados por interesses occasionaes a mentir aos principios das vigentes instituições da Nação. 
Fóra da politica O Estado de S.Paulo tem procurado ser util a todas as classes, ás artes, ás industrias, á lavoura e 
ao commercio, pugnando por todos os interesses legitimos, desenvolvendo as suas secções, ampliando 
notavelmente o seu noticiario, variando o mais possivel a leitura que offerece, reformando a miudo o seu 
material, dando á sua fórma uma feição moderna, e seguindo ou acceitando todas as idéas novas, todas as 
correntes litterarias ou artisticas que vem surgindo, todas as tendencias, emfim, do espirito do seu tempo. 
 É isto, pelo menos, o que nos diz a consciencia; e que temos bem procedido prova-o o favor publico, 
a consideração e respeito geral de que nos sentimos rodeados e que nos estimula a seguir indeclinavelmente a 
rota por nós mesmos traçada, com desassombro e confiança. 
 Certos, portanto, de havermos cumprido sincera e escrupulosamente o nosso dever, chegamos com 
serena alegria no vigesimo-primeiro anno de existencia, e servimo-nos do ensejo para saudar, reconhecidos, este 
grande povo paulista, a quem tudo devemos e de quem tudo esperamos. 
 
Texto 18 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 2 jun. 1900, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

MEDIDAS SANITARIAS 
  

O governo federal, por uma portaria, datada de ante-hontem, attendeu as justas reclamações da praça de 
Santos e mandou estender no nosso principal porto as medidas de defeza sanitaria adoptadas para os outros 
portos da Republica. Os navios procedentes do Rio de Janeiro só entrarão em Santos depois de desinfectados 
convenientemente na Ilha Grande. 
 O porto de Santos já não está equiparado, nas suas actuaes condições hygienicas, ao do Rio. Foi 
reconhecido, como era de justiça, isento de peste bubonica. 
Este acto do governo do governo da União só póde ter os nossos applausos. Já quando a peste se manisfestou em 
Santos, por interesse exclusivo da saúde publica, o Estado de S. Paulo sustentou, contra as pretenções de muitos 
e contra interesses commerciaes, que, aliás, nunca deixou de ter na devida consideração, as medidas rigorosas 
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que a sciencia impunha ás procedencias da cidade inficionada e do porto que ameaçava os demais portos da 
Republica de uma contaminação em extremo prejudicial aos creditos da Nação. 
 Agóra, como então, só vimos a necessidade de circumscrever o mal ao local em que se manifestou, e só 
nos preoccupamos com o dever, que corre a cada cidadão, de contribuir para a defeza effetiva da saúde de todos. 
 O Rio de Janeiro é hoje, se a sciencia não se reduz a uma série de phantasias, fóco de uma das 
epidemias que mais terror inspiram ao homem. Reina, alli, na nossa grande capital, a peste bubonica, o negro 
mal da India, deante de cujas devastações debandam ainda hoje nos longinquos paizes da Asia populações 
inteiras de milhares e milhares de homens. 
 O dever do governo nacional é impedir a todo o transe que da metropole brasileira se expanda o 
horroroso morbo a outros pontos da União. Dôa a quem doer, fira a quem ferir, o rigôr da hygiene impõe-se 
como uma inilludivel obrigação, que abrange os poderes federaes e estadoaes, o governo e os particulares. 
 Longe de nós a suspeita de que as auctoridades sanitarias da União e dos Estados pensem de outra 
maneira. 
 Estamos convencidos de que há insuperavel bôa-vontade em vêr realisado este patriotico empenho de 
suffocar a peste no seu único fóco actual. Mas, o que nem sempre existe e o que provavelmente até agóra não é 
por completo satisfactorio, é o accôrdo dos que na União e nos Estados regulam os serviços de hygiene. Pelo que 
se refere ao Estado de S.Paulo, pelo menos, parece-nos que as medidas sanitarias não esprimem ainda a 
harmonia de vistas sem a qual a sua efficacia é sempre duvidosa. 
 A 22 de maio expediam-se actos oficiaes defendendo o resto do paiz da contaminação da peste 
localisada e solemnemente reconhecida no Rio. E há apenas tres ou quatro dias que as medidas estão em vigor e 
sabemos que ellas não são em nada comparaveis ás que o Estado de S.Paulo tomou para garantir o Rio de Janeiro 
e os estados vizinhos da contaminação, quando a peste estava verificada aqui. 
 Não nos inspira o mesquinho espírito localista. Mas a comparação é facil e as conclusões entre os dois 
casos resaltam com uma desegualdade flagrante. 
 Quando S.Paulo, fazendo sacrificios de toda a ordem, impondo no seu zeloso serviço sanitario um 
brutal excesso de trabalho, tractava do impedir que da sua capital saisse o germen da peste para o resto da Nação, 
cumpria, – bem o sabemos e nunca o negámos – o seu dever, sómente o seu dever. Mas cumpria-o com uma 
sinceridade indiscutível, sem se importar com as criticas de quem quer que fôsse, e de tal fórma que ninguém lhe 
recusará o direito de pedir que hoje se lhe faça o beneficio que, com largueza, dispensou, quando lhe coube a 
voz, a todos os pontos que estavam em relações com a sua capital. 
 O que o governo federal fez, a respeito de Santos, foi, pois, um acto de justiça, que esperamos, será 
estendido, com todos os rigores que a [ilegível] indica, nos demais logares, que, pela assiduidade do seu tracto 
com a Capital Federal, em maior risco se encontram. 
 
Texto 19 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 28 nov. 1902. Notas & Informações, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Porque a Camara dos Deputados não approvou um projecto criando uma escola complementar em 
Ribeirão Preto e dr. Herculano de Freitas renunciou o seu mandato, e, tendo a Camara, por uma comissão 
especial, pedido ao dr. Herculano de Freitas que desistisse da sua renuncia, o dr. Herculano de Freitas declarou 
que não desistia.   
 Ha, pois, um lugar vago, na representação do Estado. 
 Com franqueza: o dr. Herculano de Freitas acaba de dar um passo em falso na sua rapida e brilhante 
carreira politica. Em tudo foi infeliz o distincto moço. 
 Imagine s. exa. que o precedente péga, que fica sendo moda rennunciarem os legisladores o seu 
mandato sempre que as assembléas a que pertencem rejeitem os seus projectos. Dentro em pouco não haverá 
Camara nem Senado porque não há deputado nem senador que não tenha o seu projecto rejeitado!  
 Mas seja qual fôr a importancia do municipiu do Ribeirão Preto e o direito que lhe assista, e ninguem 
contesta, de ter a sua escola complementar, o que é certo é que o projecto do dr. Herculano de Freitas 
augmentava a despeza publica. Ora, o Estado atravessa a phase mais temerosa da crise que há annos o afflinge. 
Toda a gente pergunta, aterrada, o que será o dia de amanhan, e ninguem se anima a formular uma resposta 
tranquillisadora. Nestas condições, renunciar o mandato porque a Camara teve medo de sobrecarregar o 
orçamento, já tão sobrecarregado, tudo póde ser menos acto politico digno de quem tanta habilidade tem 
revelado como o dr. Herculano de Freitas. S. exa. esqueceu-se de que o seu procedimento não ia ser julgado 
sómente pelo povo e pelos eleitores do Ribeirão Preto, mas por todo o povo e por todos os eleitores paulistas. 
Que se dirá agóra, e com razão? Que o dr. Herculano de Freitas pugna com mais fervor pelos interesses dos seus 
amigos politicos mais chegados da que pelos interesses geraes do Estado. 
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 Mas, responderá o dr. Herculano, outras escolas complementares foram criadas este anno. Erro, erro 
grave, erro gravissimo, de que talvez logo se arrependa quem as criou ou permitiu que ellas se crissem, porque, a 
continuarem as coisas como vão, o Estado, no anno proximo, não terá dez réis em seus cofres e, desta vez, talvez 
não ache tambem quem facilidade lhe abra credito. É porque a criação de novas escolas neste momento de 
apuros, foi erro gravissimo, o que se devia esperar de um politico como o dr. Herculano é que s. exa, nem se 
tivesse lembrado de enviar o seu cartão de visitas aos seus amigos do Ribeirão Preto. Errassem os amigos, que 
com isso s. exa. nada perderia... 
 Mas, ha quem affirme que a vaga do dr. Herculano será preenchida pelo proprio dr. Herculano. Peor 
para s. exa. Resume-se tudo então num arrufo de caracter meramente pessoal, e, embora a machina eleitoral não 
se recuse a mover-se para que s. exa. se desarrufe, o eleitorado, ou quem finge de eleitorado, sempre dirá, de si 
para si, que é uma grande maçada e que não valia a pena. 
 Felizmente, as eleições fazem-se em familia. O povo não soffrerá nenhum incommodo no desenlace 
deste incidente. 
 
Texto 20 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 4 out.1909, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
  

Dr. Ruy Barbosa 
A manifestação de ontem 

 
Como verão os leitores, do extenso serviço telegraphico que a seguir publicamos, revestiu-se de 

excepcional imponencia a manifestação do apreço e solidariedade com que a população da capital, da Republica 
quis demonstrar, hontem, mais uma vez, a sua gratidão pelos serviços eminentes do conselheiro Ruy Barbosa ao 
nosso país. 

Ao nosso activo correspondente no Rio devemos o [ilegível] ministrar aos leitores uma idéa 
desenvolvida do que foi essa verdadeira glorificação da grande brasileiro. 
 
Texto 21 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 26 out.1909, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
  

O “Correio Paulistano”, como tem noticiado, reformará por completo, em principios do proximo anno, a 
sua parte material, assumindo, então, uma feição modernissima e agradavel. 
 Além disso, offerece aos novos assignantes as seguintes vantagens: 
 Assignaturas mensaes de 2$500, um premio em dinheiro, para assignantes do anno, de 3:000$000; 2 
premios, idem, no valor de 1:000$000; 3 premios, idem, no valor de 500$000; 5 premios, idem, no valor de 
200$000; 10 premios, idem, no valor de 100$000. 
 Há, além disso, um brinde aos novos assignantes: artistica carteira de couro da Russia, systema 
“yankee”, e elegante folhinha em cartão de aluminium. 
 
Texto 22 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 7 jan. 1910, p.6. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
“CORREIO PAULISTANO” 

 
Os nossos viajantes srs. Norberto de Figueiredo, Julio Dell’Ava e Paulo Camilher de Sá estão 

percorrendo actualmente as linhas Sorocabana, Mogyana e Central do Brasil. 
 Recommendamol-os aos nossos correspondentes e amigos das localidades daquellas zonas. 
 As pessoas que tomaram assignaturas pódem procurar desde já no escriptorio desta folha as carteiras e 
as folhinhas. 
 
Texto 23 
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Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 7 jan. 1910, p.6. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Communica-nos um dos nossos representantes em Santos ter-se extraviado o talão de recibos de 
assignaturas desta folha, de ns. 201 a 300. 
 Esses numeros não entrarão, portanto, nos sorteios dos nossos premios, a realizar-se proximamente. 
 
Texto 24 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 16 jan. 1910. Notas, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Publicamos, hoje, em outro logar desta folha, o Boletim do Partido Republicano Paulista, apresentando 

aos suffragios eleitoraes de 2 de fevereiro proximo vindouro os candidatos ao preenchimento dos logares de 
senadores e deputados, cujos mandatos findaram na passada legislatura. 
 Chamamos a attenção dos nossos dignos correligionarios para as ponderosas considerações contidas no 
Boletim ácerca da excepcional importancia do pleito. 
 
Texto 25 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 17 jan. 1910, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
AGENCIA NO RIO 

Assignatura, publicações, recebimentos, venda avulsa 
PESTANA & COMP. 

AGENCIA GERAL DE DESPACHOS 
RUA DO CARMO, 6[ ] 

 
 Prevenimos aos nossos annunciantes que não podemos absolutamente receber publicação alguma, 
depois das 9 horas da noite. Esta providencia é indispensavel para garantia da remessa do “Estado” a todos os 
seus leitores. 
 
Texto 26 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 17 jan. 1910, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

EXPEDIENTE 
  

As pessoas que até 31 de dezembro passado, não reformaram as suas assignaturas deixaram de receber o 
“Estado”. 
 Como precisamos de algum tempo para carimbar com o competente numero a grande quantidade de 
recibos que nos chegaram do interior, não nos é possivel marcar desde já o dia em que se fará o sorteio dos tres 
premios, 
  UM DE 
5:000$000 
   OUTRO DE 

2:000$000 
E OUTRO DE 

1:000$000 
  
 Os assignantes de um anno, que tomarem assignatura emquanto não se fizer o sorteio, tambem terão 
direito nos premios. 

A ASSINATURA 
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DE ANNO É             30$000 
E A DE SE- 
MESTRE 15$000 

 
Texto 27 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 1 fev.1910. Notas & Informações, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Dissemos, ha dias, que na proxima sessão do Ca[ilegível] Metropolitano serão nomeados conegos 
cathedraticos o padre dr. José Hygino de Campos e honorarios os padres dr. João Baptista Martins Ladeira, dr. 
Francisco de Mello Souza, José de Aguirre, Adomiro Aliredo Krauss, Manuel Meirelles Freire e João Lourenço 
de Siqueira. 
 Diversos jornaes, transcrevendo a nossa noticia, acrescentaram que tendo os novos estatutos do Cabido 
criado dez lugares de conegos honorarios, ficaria agora completo o quadro, com as nomeações dos seis 
sacerdotes mencionados e de mais quatro que tinham sido anteriormente nomeados. 
 Podemos affirmar que essa informação carece de fundamento. Além dos seis que mencionamos serão 
nomeados conegos honorarios os padres Luiz Sangirardi, vigario de Bragança, e Juvenal [ilegível] de Toledo 
Kohly, vigario de Atibaia. 
 Como se vê, faltam ainda ser nomeados mais dois conegos honorarios, visto como os que já existem na 
archidiocese foram nomeados em data anterior á nova organisação do cabido. 
 
Texto 28 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 4 fev.1910. Notas & Informações, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Nunca estiveram em S. Paulo tão apaixonados os animos pela politica, e não nos lembramos de pleito 
tão renhido como o de ante-hontem. Entretanto, não houve, em todo o Estado, a minima alteração da ordem, e 
ainda não nos chegou noticia de que um só eleitor tenha sido [embaraçado] pela autoridade no exercicio do seu 
direito de votar. O governo foi correctissimo, foi verdadeiramente exemplar na sua imparcialidade, e o povo 
paulista mais uma vez demonstrou que o que lhe falta não é educação civica. O que lhe falta ou, por outra, o que 
ás vezes lhe tem faltado é que o deixem entregue a si mesmo, aos seus instinctos de paz aos seus sentimentos 
liberaes. 
 Mais um facto consolador se evidenciou no memoravel pleito de ante-hontem. É que, finalmente, temos 
uma lei eleitoral digna do grau de civilisação a que chegámos. Pela primeira vez a puzeram em execução, e o 
resultado da prova por que ella passou deve ter contentado a todos: á maioria porque fez, e á minoria porque 
verificou que não é possivel cercar de melhores garantias o seu incontestavel direito de representação. Não será 
perfeita, porque leis eleitoraes perfeitas não existem, mas leva immensas vantagens a todos os sistemas que 
temos experimentado. O que é preciso é que lhe não bulam. O amargor das desilusões de um ou outro optimista 
exagerado facilmente se dissipa. O grande, o sagrado interesse da verdade na eleição é permanente. 
 Aliás não nos parece que os motivos sérios existem para resentimentos. Houve esperanças mallogradas 
num e noutro campo, mas num e noutro campo ha tambem conquistas notaveis. 
 Os que hoje se denominam hermistas, e que amanhan não sabemos como se denominarão (porque 
somos os primeiros a reconhecer que este qualificativo deve doer-lhes) os que hoje se denominam hermistas 
constituiram-se no Estado em respeitavel força politica. Conservada á actual lei de eleições, como 
necessariamente será, e amenisados, como definitivamente devem estar, por seis annos de ininterrupta tolerancia, 
os nossos costumes politicos, os hermistas só não prosperarão se não quizerem. 
 Quanto aos civilistas, para justificadamente se encherem do orgulho e de alento, basta-lhes considerar 
que levaram ás urnas cerca de 70.000 votos fiscalisados, reaes, lentamente contados um a um! Nunca houve no 
Estado de S. Paulo manifestação de urnas tão imponente como esta. O bico de penna, com o eleitorado paulista 
em unanimidade, nunca attingiu aquelles formidaveis algarismos. O hermismo certamente não conseguirá 
manter-se na altura a que ante-hontem chegou, porque lhe falta, de hoje em diante, o ardor com que cada 
candidato trabalhava para si, e o nome do marechal Hermes não é dos que despertam e alimentam o 
enthusiasmo. Os civilistas só podem crescer. Têm a seu favor o novo alistamento, que é enorme e quasi todo 
delles, e, além disso, a beleza da causa que defendem e o prestigio dos nomes com que marcham para o combate 
decisivo de 1 de março. Aquelles 70.000 votos com toda a facilidade podem ir a 90.000 e 90.000 votos civilistas 
em S. Paulo significam uma esplendida victoria das candidaturas de Ruy Barbosa e Albuquerque Lins! 
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Texto 29 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 26 fev. 1910. Notas & Informações, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Pessôa chegada do Rio hontem e que, por todos os motivos, se póde considerar bem informada em 
assumptos politicos, affirma-nos o que se segue:                                       
 O dr. Ruy Barbosa e os directores do movimento civilista julgam, pelas cartas e telegrammas recebidos 
de todos os pontos do paiz, que é certa a derrota do marechal Hermes da Fonseca, só lhe podendo valer, á ultima 
hora, ou a força ou a fraude; 
 Nem o dr. Ruy Barbosa, nem os directores do movimento civilista se incommodam muito com uma ou 
com outra, porque, dada a profunda e violenta agitação popular da Capital Federal e de diversos Estados, não 
admittem a possibilidade de o marechal Hemes da Fonseca subir á presidência da Republica, por meio de uma 
eleição viciada; 
 É facto incontestavel que o dr. Francisco Salles telegraphou de Minas ao general Pinheiro Machado, 
communicando-lhe que era irresistível o movimento civilista do povo mineiro e que, por conseguinte, Ruy 
Barbosa e Albuquerque Lins teriam alli grande maioria de votos; 
 No mesmo telegramma, Francisco Salles pedia ao general Pinheiro Machado que, para compensar esse 
desastre, exigisse dos governadores do norte o maximo de votos a que o bico de penna pudesse chegar. 
 O general Pinheiro Machado apressou-se em satisfazer o pedido do seu amigo;   
 No mesmo dia, porém, os directores do movimento civilista dirigiram um telegramma circular a todos 
os governadores e presidentes de Estados, asseverando-lhes a victoria das candidaturas de Ruy Barbosa e 
Albuquerque Lins, e rogando-lhes que não perturbassem com a fraude a livre expansão da opinião nacional e 
ordem da Republica; 
 O dr. Rosa e Silva tambem se dirigiu por telegramma a alguns presidentes e governadores do norte, 
dizendo-lhes que se compromettera, com os seus amigos, a sustentar as candidaturas de Hermes da Fonseca e 
Wenceslau Braz, mas não a reconhecel-os, se realmente não fossem eleitos.  
 Repetimos: a pessôa, de quem isto ouvimos, por todos os motivos, se póde considerar bem informada 
em assumptos politicos. 
 O coronel Fernando Prestes, vice-presidente do Estado em exercicio, recebeu ante-hontem o 
telegramma circular dos directores do movimento civilista.  
 
Texto 30 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 28 fev. 1910. Notas & Informações, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Dissémos hontem que a estatística, por nós publicada, da votação provavel de Ruy Barbosa e 
Albuquerque Lins não nos parecia muito longe da verdade. Sabemos que não faltou quem se risse da nossa 
ingenuidade, do nosso optimismo, da nossa ignorancia em assumptos eleitoraes. Que havemos de fazer, se fômos 
os primeiros a confessar a nossa fraqueza em matéria tão transcendente? 
 Mas, examinemos bem aquelles algarismos. Bahia, 80.000 votos. É muito? Será, mas ainda é menos do 
que esperam os que conhecem o trabalho do senador José Marcellino. Estes sustentam que a votação da Bahia 
subirá a 90.000. Minas, 60.000. Que desproposito! De vagar: o dr. Carvalho de Brito e seus amigos affirmam 
que, em hypothese alguma, se poderá traduzir em votação menor a entranhada antipathia do povo mineiro pela 
dictadura militar. É muito possivel que, em vez de 60.000, appareçam 70 ou 80.000. Tudo depende da attitude do 
governo á ultima hora. Se o governo não chegar ao maximo da violência, os  hermistas ouvirão o que lhes dirá a 
gente da terra do Tiradentes. Ninguem dirá que é tolice esperar 20.000 votos no Rio de Janeiro, 22.000 no Rio 
Grande, 13.000 na Capital Federal, 10.000 no Paraná e Santa Catharina e 20.000 em todos os outros Estados. 
 Resta S. Paulo. O autor da estatistica calcula em 80.000 votos a manifestação civista da nossa terra. 
Aqui, falamos um pouco de cadeira. O autor da estatistica tem razão, está perfeitamente informado, e é prudente 
no seu calculo. Se S. Paulo não der 80.000 votos a Ruy Barbosa e Albuquerque Lins, é porque dá mais. Menos, 
nunca. 
 Por conseguinte, 315.000 votos civilistas na eleição de amanhan! A victoria! Garantida a ordem na 
Republica, paz em toda a familia brasileira, marcha desassombrada e alegre para o nosso radiante futuro! 
   É um sonho tudo isto? Desaba sobre estes 315.000 votos uma montanha de actas falsas? Querem 
mesmo que o marechal Hermes da Fonseca seja presidente da Republica, por bem ou por mal? Que horror! 
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 Nem, ao menos, nos é possivel acreditar que, neste caso, querer é poder, e tentar – conseguir. O povo 
está de pé, e, com tal energia se ergueu, que não ha de ser facil obrigarem-n-o a agachar-se. Além disto, parte do 
exercito e todo o exercito são coisas diversas. Finalmente, o exercito não empunha todas as armas da nação... 
 E aqui está aonde nos póde levar o hermismo, se amanhan não se realisarem as nossas esperanças, o 
nosso sonho. 
 Não se realisem, se é esse o nosso triste destino, mas, emquanto é possivel, cumpra cada um o seu 
dever. 
 O dever amanhan é votar pela supremacia do poder civil na Republica Brasileira, pela lei e contra a 
espada: Ruy Barbosa e Albuquerque Lins contra Hermes da Fonseca e Wenceslau Braz. 

 
Texto 31 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 5 mar. 1910. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Temos dito que é fantastico o resultado da eleição de 1 de março apregoado pelo governo federal e 
pelos seus amigos. E não é preciso pensar muito para se adquirir a convicção de que temos dito uma verdade. 
Num paiz como o Brasil, tão vasto, de população tão disseminada, de communicações tão difficeis, não era 
possivel, na manhan de 2, que o proprio presidente da Republica, [   ]tro natural de todas as informações, tivesse 
uma idéa sequer do que fôra o pleito da vespera, tão renhido em alhuns pontos do paiz – exactamente naquelles 
de mais numeroso eleitorado. Entretanto, não houve em toda a Republica, na manhan de 2, um só jornal hermista 
que não tromb[   ]sse, com grande enthusiasmo, a estrondosa, a estupenda victoria do marechal Hermes da 
Fonseca e de Wenceslau Braz. Até aqui, em S.Paulo, onde, aliás, para honra e gloria do povo paulista, o 
marechal Hermes da Fonseca e Wenceslau Braz foram estrondosa e estupendamente derrotados! 
 Em São Paulo, há dois jornaes hermistas da manhan: o “São Paulo”, que o é desde o começo da luta, e o 
“Commercio de São Paulo”, que começou a sel-o desde que deixaram a sua redacção os brilhantes jornalistas 
Amadeu de Amaral e Gelasio Pimenta. Pois, na manhan de 2, quando nesta capital apenas era conhecido o 
resultado da eleição paulista e o da vergonhosissima fraude da Capital Federal, já para o “São Paulo” e para o 
“Commercio de São Paulo” não existiam duvidas. Futuro presidente da Republica? O marechal Hermes da 
Fonseca. Futuro vice-presidente Wenceslau Braz! 
 Nós, como talvez não haja no Brazil quem o ignore, fomos, somos e continuaremos a ser, 
intransigentemente civilistas. O nosso Estado tambem o é, como exuberantemente o demonstrou, logo na noite 
do dia do encontro, com os cincoenta e tantos mil votos de que o telegrapho, em algumas horas, nos trouxe 
noticia. A vergonhosissima fraude da Capital Federal entristeceu-nos, mas não nos desanimou, porque sabiamos 
de todos os fortes elementos das candidaturas que apoiavamos. Desejavamos, e desejamos, a victoria dos nossos 
candidatos, pelo menos tanto quanto os hermistas desejam a dos delles. Podiamos tambem annunciar, na manhan 
do 2, um esplendido, um incontestavel triumpho. Tinhamos para isso mais razões, e não se nos negará que 
poderiamos tambem ter a velocidade de suppôr que a nossa voz seria mais ouvida. 
 Entretanto, não o fizemos. Pairava a duvida em nosso espirito. Foi de duvida a impressão que, na 
manhan de 2, os nossos leitores receberam. A nossa duvida continúa. Há de ser de duvida a impressão dos 
nossos leitores, emquanto lhes não pudermos transmittir uma certeza, que lealmente procuramos e ainda não 
encontrámos. 
 Só de uma coisa estamos já absolutamente certos. O governo federal e os hermistas estão mentindo ao 
paiz com algarismos fantasticos. Elles tambem ainda não sabem quem venceu. 
 
Texto 32 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 28 mar. 1910. Notas & Informações, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

A entrega e a remessa do “Estado” não foram hontem feitas com a costumada regularidade. Um 
lamentavel accidente, que impressionou dolorosamente quantos trabalham nesta casa, interrompeu a tiragem da 
nossa folha, impedindo que Ella fosse remettida a muitos dos nossos assignantes e demorando sensivelmente a 
entrega na capital. 
 Um dos nossos [rasurado] auxiliares, o habil mechanico e honrado chefe de familia, Ettorc Santoni, foi 
apanhado pelos cylindros da machina de impressão, que lhe esmigalharam a mão direita e parte do braço. O 
triste facto passou-se em segundos; emquanto os companheiros tratavam de desembaraçar o ferido, 
telephonámos para a casa do sr. commendador Alberto da Silva Souza, dedicado mordomo da Santa Casa de 
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Misericordia, pedindo-lhe para preparar com urgencia os soccorros indispensaveis. O nosso pedido foi 
immediatamente satisfeito com a maior solicitude, e quando o infeliz operário alli chegara de carro, assistido 
pelo nosso companheiro Plinio Cabral e pelo sr. Dante Misson, machinistas do “Correio Paulistano”, teve apenas 
a demora necessaria para ser transportado até á mesa de operações, onde o interno de serviço, sr. dr. Xavier da 
Silveira, lhe applicou os primeiros curativos. 
 Alguns minutos depois estiveram na Santa Casa os srs. José Filinto da Silva, gerente desta folha, e 
Nestor Rangel Pestana, secretario da redacção. 
 Ettore Santoni está recolhido a um quarto particular da Santa Casa, por conta do “Estado” aos cuidados 
do illustre profissional e nosso distincto collaborador sr. dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que emprega todos os 
esforços para evitar a amputação do braço offendido. 
 Passando o momento de natural perturbação do pessoal, o serviço recomeçou nas nossas officinas; já 
não era possivel, porém, recuperar o tempo perdido. Estamos certos que os nossos assignantes reconhecerão, 
neste caso, sem grande esforço, um motivo de força maior, e nos desculparão a falta involuntaria em que 
incorremos. 
 
Texto 33 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 5 nov. 1910. Notas & Informações, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Publicamos hontem um telegrama do Rio, no qual se contesta uma affirmação do nosso correspondente 
epistolar da secção – “O que há de novo” – a proposito da interferencia do sr. Barão do Rio Branco na 
organisação do ministerio do sr. Hermes da Fonseca. 
 Temos absoluta certeza de que o nosso distincto collaborador só confirmará em todos os pontos a sua 
asserção. 
 Devemos, todavia, explicar aos nossos leitores que os nossos serviços de correspondencia epistolar e 
telegraphica do Rio são inteiramente independentes. 
 Trata-se além do mais, de uma communicação feita por pessoa interessada que abusou da confiança do 
nosso correspondente telegraphico. 
 Justamente para evitar inconvenientes dessa ordem, estamos providenciando para installar a nossa 
sucursal do Rio, que concentrará todos os serviços sob uma única direcção. 
 
Texto 34 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 16 dez. 1910, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

O “Estado de S. Paulo” 
   

O desenvolvimento attingido ultimamente pelo “Estado de S. Paulo”, a sua larga diffusão por varias 
circumscripções da Republica e a sua posição na imprensa brasileira, levaram-nos a ampliar todas as secções de 
nossa folha, especialmente o serviço de informações do paiz e do exterior, de modo a correspondermos á 
animação que do publico recebemo-s aos compromissos que tacitamente assumimos para com os nossos leitores. 
Para esse fim acabamos de installar no Rio, á avenida Central n. 137, (primeiro andar), uma succursal desta 
folha, na qual se concentram todas as secções de redacção e administração. Á testa deste novo departamento do 
“Estado”, acha-se o Sr. Sertorio de Castro, jornalista de reconhecida competencia, que já tem dado as melhores 
provas do seu valor, sustentando com brilho e assiduidade a secção “O que ha de novo” quasi diariamente 
publicada neste orgam. Não só aos nossos interesses jornalisticos servirá a succursal do “Estado”, no Rio: ella 
será tambem um centro de attracção e de convergencia para todos os paulistas na Capital da Republica, um ponto 
de informações seguras do nosso Estado e para o nosso Estado. Aos nossos assignantes servirá de escriptorio 
durante uma eventual permanencia no Rio, podendo qualquer delles se utilizar do nosso endereço para a sua 
correspondência postal e telegraphica. Para a primeira é como dissemos, – Succursal do “Estado de S.Paulo” – 
Avenida Central, 137 (primeiro andar); para a segunda bastarão as palavras “Sertorio – Rio” – após o nome do 
destinatario. Tudo quanto se referir ao Estado de S.Paulo encontrará na nossa succursal uma repercussão 
sympathica; pondo-nos em mais intimo contacto com a grande imprensa carioca e com a alta administração do 
paiz, será ainda o nosso escriptorio do Rio um factor apreciavel de aproximação e de solidariedade, não só dos 
que, como nós, trabalham na rude e, por vezes, tão ingrata tarefa jornalística, mas tambem das populações da 
vastissima zona que constituem a nossa natural clientela que por nosso intermedio, cada vez mais se estreitam 
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nos communs interesses econômicos, nas identicas aspirações moraes e políticas, formuladas e defendidas na 
mesma harmoniosa lingua que assegura, mais do que qualquer outro elemento, a unidade nacional, base do nosso 
progresso e da nossa grandeza. 
 Cuidando nas altas cogitações na [ilegível], não nos afastamos, porém, do nosso Estado, cuja vida, cujo 
rapido progredir, orgulho dos seus filhos, queremos minuciosamente recoutado, nas suas menores manifestações, 
com a segurança e a rapidez que nos offerecem actualmente as nossas vias de communicação. Assim, além da 
vasta rede de correspondentes já estabelecida em todo o Estado e que iremos ampliando constantemente, 
inauguraremos dentro em pouco uma succursal em Santos a opulenta capital commercial do Estado, o estuario da 
sua formidável producção e receptaculo principal de productos importados, onde uma população activa e 
independente, encontra sempre, nos lazeres daquella colossal colmeia, algumas horas para acompanhar, com 
dignificante zelo, o desdobrar da vida nacional. 
 Nação nova, absorvida por uma serie de problemas que exigem da sua parte soluções rápidas e audazes, 
de modo a garantir a sua posição no concerto dos povos civilisados, não nos é licito, por isso mesmo, deixar de 
seguir com a mais viva attenção os acontecimentos que se desenrolam nos outros paizes do globo e nos quaes 
frequentemente teremos de ir buscar a lição e o exemplo. Dahi o cuidado que o “Estado” põe em informar os 
seus leitores, com a maior minuciosidade possível, do que se pessa no estrangeiro, já por um copioso serviço 
telegraphico de todo o mundo, já pela correspondência epistolar em que se resume, em cada correio, a vida dos 
paizes civilisados. Para melhor execução desse serviço o “Estado” mantem ha bastante tempo um escriptorio em 
Lisboa, sob a direcção do distincto jornalista sr. José Barbosa, além de correspondentes telegraphicos e 
epistolares em Pariz, Berlim, Roma, etc. 
 As nossas relações cada vez mais intensas com a Italia, o numero consideravel de italianos que 
cooperam comnosco no progresso do paiz, obrigam-nos a dispensar um cuidado especial ás informações 
daquella gloriosa nação. Para que as possamos ter mais completas e seguras do que as de que dispomos 
actualmente, resolvemos estabelecer uma succursal em Roma, para onde partirá brevemente o nosso ilustrado 
collega dr. Henrique Coelho, que alli assumirá a direcção dos nossos serviços. Cumprindo essa grata obrigação, 
esperamos poder contribuir sinceramente para a solução do problema italo-brasileiro, tão digno de estudo, e até 
agora tão mal estudado, apesar dos esforços que nesse sentido têm empregado algumas intelligencias de élite de 
ambos os paizes. 
 E, como a funcção jornalística não se pode limitar apenas á informação, continuaremos a trazer para as 
nossas columnas a contribuição das idéas de um corpo de collaboradores escolhidos entre os melhores 
escriptores e publicistas do paiz e do estrangeiro. 
 Eis, em largos traços, o programa que nós preparamos para executar no proximo anno de 1911, com a 
confiança e a serenidade que nos asseguram a fidelidade e dedicação dos velhos leitores e sempre crescente 
apoio dos novos que surgem de cada ponto dos nossos Estados, apenas o alcancem as communicações, cujo 
centro de irradiação se [  ]xou, desde os primordios da nossa existência histórica, neste sitio que hoje assenta a 
formosa e rica cidade de S. Paulo. 
 
Texto 35 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 19 set.1914. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
  

Sabemos que produziu excellente impressão em Santos a noticia, que hontem demos, de que devem 
seguir hoje, pelo nocturno de luxo, para o Rio, os drs. Rubião Junir e Olavo Egydio, como emissarios do governo 
do Estado junto ao da União. Como se sabe, a missão dos drs. Rubião Junior e Olavo Egydio consiste em alguma 
coisa conseguirem em benefício do café, cuja sorte está agora dependendo exclusivamente dos poderes federaes. 
O governo do Estado já fez tudo quanto estava dentro da sua limitada competencia. 
 Dissemos hontem que, desta vez, ha boas esperanças de que tenham exito os esforços que, desde o 
começo da conflagração européa, se estão empregando para que não continue a ser sacrificada, a preço vil, 
inteiramente em desaccordo com as cotações do exterior, a pequena parte da safra actual que nos é possivel 
vender. Effectivamente, sabemos que está muito modificada no Rio a attitude de resistencia a todo o transe a 
uma nova emissão de papel moeda, para defesa do principal genero da producção nacional. E é de esperar que, 
dentro em pouco, essa resistencia desappareça de todo, porque não se trata de nenhuma especulação, nem de 
interesses puramente regionaes. Trata-se dos mais vitaes interesses de todo o Brasil. 
 Podemos accrescentar que a idéa de compra de café, por conta do governo da União ou do Estado, está 
posta de parte tanto no Rio como em S. Paulo. O de que se trata é de warrantar uma parcela da safra para garantir 
venda razoavel de outra parte. 
 Somos os primeiros a sentir pronunciada repugnancia por tudo quanto seja emittir mais papel. Mas, – os 
remedios em geral tambem não são agradaveis de tomar e tomam-se para não morrer. 
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Texto 36 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 12 out.1914. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

A guerra tem trazido um mundo e males e entre elles o dos estrategistas de gabinete. Não é dos peores, 
mas tambem não é dos menos inoffensivos. Que o digam os que precisam supportar os Joffres ambulantes, 
oppondo-lhes á facundia e parlapatice, a mais evangelica paciencia... 
 Mas os estrategistas de gabinete não existem só aqui – e não são de hoje. Em todos os tempos, por 
occasião de todas as guerras tem havido cavalheiros que, entendendo mediocremente da sua profissão, dum 
minuto para o outro, assim que os exercitos se movem, dão de fazer planos de campanha, como outros tantos 
generaes affeitos á espada, á tactica e á estrategia... 
 Ora, ha cerca de duzentos annos, já Montesquieu se referia a essa praga: “Os estrategistas de gabinete, 
diz o autor das “Carta Persas”, conduzem um general pela mão, e, depois de o haverem louvado pelas mil tolices 
que não fez, preparam-lhe mil outras, que elle não fará. Fazem correr os exercitos e cahir as muralhas como 
cartas: têm pontes sobre todos os rios, caminhos secretos em todos os [ilegível] ardentes. Têm tudo. Só o que não 
têm é bom senso”. 
 Antes de Montesquieu porém já havia o typo curioso que hoje anda por ahi a cada canto: 
 “Em toas as reuniões – e que os deuses me perdoem, em todas as refeições, ha pessoas que traçam a 
marcha dos exercitos (na Macedonia), que sabem em que lugares elle deve acampar, de que posições se deve 
apoderar, em que epoca e porque trajecto deve penetrar, como transportar os viveres em terra e mar, as 
circumstancias em que é melhor ficar inactivo. E não sómente traçam o plano a seguir, mas ainda tudo que não é 
executado segundo as suas idéias, consideram como um crime do consul e quasi se exigem um tribunal para 
julgal-o. 
 Não é que eu ache que os generaes não tenham necessidade de conselhos; mas é preciso que esses 
conselhos sejam dados por homens que tenham a pratica das cousas militares, que estejam nos locaes, em 
condições de vêr o inimigo e de julgar as circumstancias, e que, por assim dizer, dentro do mesmo navio, 
partilhem dos perigos communs. Mas, se se considera os ocios da cidade preferiveis á fadigas da guerra. – para 
longe a pretenção de conservar o leme permanecendo na praia. 
 A capital offerece já muitos assumptos de conversa: limitae a isso a vossa tagarellice, e ficae sabendo 
que já nos bastam os conselhos que nos dão no proprio campo de batalha”. 
 De quem são essas judiciosas palavras? – De Paulo Emillio, antes da sua partida para a guerra na 
Macedonia, 168 annos antes de Christo! E o historiador que nol-as transmitte é Tito Livio, como poderão 
verificar os leitores latinistas. 
 E ainda antes de Paulo Emillio... Em Carthago, segundo narra Flaubert na “Salammbô”, tambem havia 
gente que se punha a discutir as operações de guerra: “Traçavam com o dedo planos de campanha, na areia. E 
não havia pé-rapado que não soubesse corrigir os erros de Hamilcar”. 

 
Texto 37 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 5 maio 1917. Notas, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Ao deixar a gestão da nossa chancellaria, o eminente patricio sr. dr. Lauro Muller teve a opportunidade 
feliz de vêr reconhecidos pelos orgams da imprensa – mesmo aquelles que, frequentemente ou ás vezes, 
dissentiram da sua orientação – os optimos serviços que vem prestando ao paiz, desde os prodomos do actual 
regimen. 

Manda, com effeito, a justiça, que se consigne que bem poucos homens publicos no Brasil contam uma 
fé de officio tão brilhante como a desse esforçado republicano, em successivos periodos da vida nacional. 
[ilegível] do de energia pouco vulgar, soube em todos os postos de grande responsabilidade para os quaes tem 
sido chamado pelos governos ou pelo voto popular, dar provas de indiscutivel competencia e verdadeiro 
patriotismo. 

A sua acção prudente, calma, reflectida foi sempre profícua, quer no Congresso, onde teve papel 
saliente em varios problemas de notoria importancia, quer na administração, como presidente do Estado de Santa 
Catharina, como ministro da Viação e Obras Públicas, no memorável quatriennio Rodrigues Alves, e agora, 
nestes ultimos cinco annos, como ministro das Relações Exteriores. 
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Fundadas e merecidas são, portanto, as referencias que os orgams expoentes da opinião publica fazem 
ao digno compatriota no momento em que elle, allegando motivos respeitaveis, volta ás fileiras do exercito, de 
que é um dos mais distinctos ornamentos. 

Com sincero prazer fazemos côro, nestas linhas, com quantos prestam homenagem aos serviços do 
illustre brasileiro. 
 
Texto 38 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 29 ago. 1917, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
OS “MORTOS” VOLTAM... 

 
Após mais de tres annos de silencio e de vida discreta, consummida em viagens e villeglaturas por 

vezes cortadas de episodios bem desagradaveis, o sr. Caillaux, chefe dos radicaes francezes, reappareceu na 
tribuna da Camara de 17 de junho, usando da palavra duas vezes sobre um projecto financeiro em discussão. 
Esta o leitor supponde que aquella personalidade politica, tão ferozmente atacada ha tres annos, e á qual se 
imputava uma boa parte das responsabilidades nos desastres militares dos primeiros dias da conflagração, foi 
recebida com apupos ou, pelo menos, com glacial desprezo, aconselhado pelos jornaes mais moderados? Puro 
engano. O sr. Caillaux falou no meio dum religioso silencio e foi applaudido no final. A moção que apresentou 
ao termo do seu primeiro discurso, e que hostillizara fundamentalmente um projecto do governo, foi approvada 
pela maioria de quatro quintos da Camara. A “rentrée” parlamentar do sr. Caillaux, escrevem os jornaes 
parisienses, foi um acontecimento [ilegível] visivel [rasurado] sympathia com que a Camara viu regressar ao seu 
seio o antigo ministro das finanças, o homem que o assassinio de Calmette celebrizara e parecia ter perdido, para 
sempre. 

A psycologia politica é uma causa indecifravel. Outro acontecimento não menos interessante, e que com 
este coincidiu, foi a promoção ao grau superior da Legião de Honra do general Percin, partidario e asse[ ] de 
Caillaux, é postona disponibilidade nos começos da campanha por erros graves commettidos em Charlerol e em 
Mons. Essa promoção foi considerada, em França, como uma especie de reparação a uma injustiça de Jofrre. 
Ora, o general Percin, objecto de tão significativa manifestação por parte do governo, entendeu que chegara o 
tempo de falar sobre o passado e o presente, em termos unicamente limitados pelas reservas que a situação da 
guerra ainda impõe. No ultimo numero da “Grande Revue” o antigo professor de tactica da Escola Militar 
publica o primeiro duma serie de artigos em que analysa, com notavel competencia aliás, a phase inicial da 
guerra e se mostra implacavel com os erros do estado-maior e do generallesimo. 

Expoz tambem o que deveria ter sido feito – o plano que executado a tempo na Belgica teria repellido 
os allemaes para o M[ ]u[ ]e e evitado a invasão. Ficará para outro artigo um resumo mais nitido dessa chronica. 
O que hoje queremos assignalar é que os “mortos” de 1914 começam a resurgir em França. É um facto grave que 
deve inspirar serias reflexões aos partidos conservadores. 
 
Texto 39 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 7 mar. 1917. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Constando-nos que se propala por ahi que nos gabamos de uma tiragem que não temos, julgamos 
conveniente dar publicidade, para esclarecimento dos nossos annunciantes, ao seguinte documento, que ha dias 
está em nosso poder: “Tenho examinado os livros da Sociedade Anonyma “O Estado de S.Paulo” certificamos 
que a tiragem deste jornal, segundo os referidos livros, nos dez dias do mez de Fevereiro, de 16 até 26, do anno 
corrente [rasurado] que o jornal não foi publicado, importou em 518.695 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e 
noventa e cinco) exemplares. S. Paulo, 27 de Fevereiro de 1917. – Ball, Baker, Cornish & Co.” Estes senhores, 
como se sabe, são peritos juramentados. Os seus certificados fazem fé. E é preciso considerar ainda mais: 1.o, 
que nos últimos dias de Fevereiro houve algumas manhans chuvosas, em que a venda regular naturalmente 
baixou; 2.o, que no dia 26 de Fevereiro ainda não constava dos nossos livros a venda da nossa folha no Rio 
Negro e Antonina, no Paraná, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 
 Do dia 26 de Fevereiro até hontem, só assignaturas tivemos mais 119 (cento e dezenove). A venda 
avulsa, como hontem dissemos, augmentava. Foi então que, por força da crise do papel, – tomámos a 
providencia de fixar a nossa circulação no maximo hontem noticiado. 
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 Não bastando este gênero de prova, sujeitar-nos-emos a outro qualquer, se os nossos annunciantes assim 
o determinarem.  

 
Texto 40 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 9 abr. 1917. Notas & Informações, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Ainda nada sabemos do inquerito de Cherburgo. Mas, no nosso serviço telegraphico de hontem e de 
hoje, há com o que proveitosamente se entretenha a nossa curiosidade a dos leitores. Nas costas de Santa 
Catharina, funccionam estações radiographicas de que nenhum brasileiro tinha sequer vaga suspeita. De navios 
estrangeiros, que andam por aquellas passagens, partem signaes mysteriosos, ignora-se para quem. E está 
averiguado que, contra expressa determinação do ministro da Guerra, casas particulares daquelle Estado têm 
recebido grande quantidade de armamento. Estas noticias, divulgadas pelos jornaes, o ministro da Marinha 
almirante Alexandrino de Alencar, como que as confirma. Pelo menos, interpellado, não as contesta 
formalmente, como devia proceder se ellas fossem falsas. Estamos, pois, [rasurado] de [rasurado] vida, se 
relaciona com o torpedeamento do “Paraná”. A Allemanha premeditou e executou o torpedeamento, contando 
com a reacção do nosso governo e do nosso povo. Por isso, tomou as suas providencias, como fez com os 
Estados Unidos. A guerra com aquella nação ainda estava a leguas de distancia, e já Zimmermann acirrava os 
odios dos mexicanos contra os norte-americanos, promettendo áquelles todo o apoio de dinheiro e de armas, se 
rompessem contra estes. Da mesma meneira, ou quasi, no Sul da Africa e na Irlanda contra a Inglaterra. Estas 
recordações têm o seu valor. Se a Allemanha assim desenvolveu a sua actividade perturbadora no Sul da Africa, 
na Irlanda e no Mexico, terras que nunca estiveram na zona das suas ambições, porque não a havia de 
desenvolver nos nossos Estados do Sul? Sempre se nos figurou um fantasma o perigo allemão, mas começamos 
a crer que estavamos enganados. A nossa confiança não tinha base segura, e estremece. A guerra vae na sua 
maxima intensidade, mas toda a gente ve que a paz se aproxima. Quererá a Allemanha ter nas mãos uma presa, 
que as negociações lhe não arranquem? A pretensão é estulta, mas não o são menos outras do pan-germanismo 
voraz e allucinado. Em todo o caso, sem perder a calma, sem que nos parta a mais leve provocação, preparemo-
nos para a resistencia. Aprenda cada brasileiro a ser patriota com os allemães, que admira ou odeia, se é 
germanophilo ou germanophobo. A patria acima de tudo, e ella está sériamente ameaçada. Resistir! É o que nos 
ensina o orgam da colonia alleman, em artigo a nós brasilleiros endereçado, redigido ante-hontem e publicado 
hontem: “Não nos devemos esquecer de que somos allemães: coração nas mãos! Lutar com unhas e dentes, 
cabeça alta e animo tranquillo no cumprimento do dever. Resistir, resistir até ao fim, com sangue frio e coragem 
inabalavel!” Parece que fomos nós que os desafiámos, que o “Paraná” era delles, e que um dos nossos 
submarinos o torpedeou... 
 
Texto 41 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 20 abr. 1917. Notas & Informações, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Um facto que, com certeza, já chamou a attenção dos leitores, tão excepcionaes são as suas proporções, 
é o procedimento da colonia syria em relação ao rompimento entre o Brasil e a Allemanha. Desde o primeiro 
momento, como vimos nesta capital, os syrios manifestaram-se em massa, impetuosamente, com um 
enthusiasmo e uma cohesão admiraveis, em favor do nosso paiz. Depois, de todas as localidades do interior, 
como de todos os dias pontos do Brasil, têm vindo todos os dias noticias reveladoras de que todos os syrios 
espalhados pela nossa terra estão animados dos mesmos sentimentos de dedicação incondicional á patria de 
adopção. Em toda a parte elles agem pela mesma fórma e usam da mesma linguagem: unem-se estreitamente ao 
elemento nacional, vibram de viril enthusiasmo, offerecem os seus prestimos ás autoridades. Para dizer tudo, 
basta dizer que, em mais de uma reunião, elles têm posto ao dispôr do governo brasileiro até as suas vidas e os 
seus haveres. 

A attitude dos syrios, na sua extraordinaria cohesão [rasurado] nacionaes ou estrangeiros, que estão 
habituados a julgal-os com certa estreiteza e certa seccura. Elles eram tidos por não poucos como gente ardeira e 
labariosa, mas sem preocupações de ordem elevada, contentando-se em exercer em paz a sua modesta actividade 
commercial. A unanime e vigorosa e vibrante demonstração que elles estão fazendo, por todo o Brasil, prova que 
os syrios possuem, tanto como muitos outros povos, uma forte consciencia collectiva, com uma vigorosa 
concepção de deveres, com altas e generosas aspirações, pessoalmente desinteressadas. Prova ainda que entre as 
suas virtudes se destaca uma affectividade profunda e singela, tão profunda que se manifesta pela fórma que 
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estamos vendo, tão singela que só nos grandes momentos se patentela. A dedicação que elles votam no Brasil, 
sem restricções, é verdadeiramente tocante.  

Mas não ficam ahi as reflexões que o caso suggere. Seriam falhas, se não apontassemos o procedimento 
dos syrios, como um exemplo, aos brasileiros. Nós não nos enfileiramos entre os pessimistas de maus 
sentimentos, que só enxergam defeitos e falhas no caracter nacional. Mas é impossivel deixar de reconhecer que 
temos ainda bastante que aprender com outros povos, a começar pelos syrios. A cohesão admiravel de que estes 
dão prova, o seu enthusiasmo generoso, e desinteressado, acima de todas as dissensões e todas as miserias da 
vida quotidiana, são positivamente um espelho em que nos devemos mirar. 
 
Texto 42 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 26 jul. 1917. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Na nossa edição da noite, publicamos hontem uma reclamação, que nos foi dirigida por moradores das 
zonas servidas pela Sorocabana e Araraquara, contra as difficuldades de transportes, naquellas estradas de ferro, 
devido á falta de material rodante. 
 Entretanto, ao que se refere á Sorocabana, esse grave inconveniente será dentro em breve remediado; 
tendo em vista a quasi impossibilidade se obter material rodante no estrangeiro, neste momento, devido ás 
exigências da guerra, o governo do Estado resolveu, como noticiamos, encarregar-se de fazer officialmente a 
acquisição de algumas locomotivas para a Sorocabana, de modo a poder ser intensificado o transporte da 
producção da zona. 
 
Texto 43 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 16 ago. 1917. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Ficou hontem definitivamente votado na Camara Federal, e deve subir hoje á sancção presidencial, o 
projecto do Senado que autorisa o presidente da Republica a emitir até 300.000 contos de réis, para attender ás 
necessidades da defesa nacional e aos reclamos das classes productoras e do commercio, justamente alarmados 
com as difficuldades resultantes da escassez de numerario e provavel retricção das exportações do café. 

Está, portanto, vencida a primeira parte desta campanha, em que não poucos tropeços encontraram os 
que tiveram de dirigil-a. É de esperar, agora, o governo da Nação não se demore em dar cumprimento a lei que 
acabade ser votada, para que o amparo ao commercio [rasurado] ainda em tempo de [rasurado] que ainda mais 
se deprecie o fruto do nosso trabalho. 
 
Texto 44 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 25 ago. 1917. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Festeja hoje a sua independencia, a gloriosa nação uruguaya, com a qual cada vez nos sentimos mais 
solidarios pela identidade dos nossos ideaes politicos e pela communidade de interesses moraes e economicos 
que, de longa data, nos ligam estreitamente.  
 Os grandes acontecimentos que nestes ultimos annos têm agitado o mundo, vieram pôr em relevo mais 
uma vez a velha cordialidade uruguay-brasileira, assignalando ás duas nações americanas um lugar de destaque 
entre os povos que almejam para a Humanidade uma éra de liberdade, de paz e de justiça. 
 Associando-nos cordialmente ao jubilo do heroico povo vizinho e amigo, apresentamos as nossas 
felicitações aos illustres representantes da gloriosa nação no Brasil, fazendo votos pela grandeza e prosperidade 
da Republica do Uruguay, que já honra o continente pela sua cultura e o seu espirito liberal. 
 
Texto 45 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 11 set.1917. Notas & Informações, p.5. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Publicamos noutro logar de nossa edição de hoje, o resultado da verificação judicial em livros da 

Sociedade Anonyma “O Estado de São Paulo”, que esta requereu, afim de provar a circulação de seu jornal. O 
dr. Polycarpo de Azevedo Junior, a quem foi dirigida a petição, nomeou os srs. Raymundo Marchi e Emilio 
Figueiredo, peritos judiciaes de conformidade com o decreto federal n. 1[rasurado]89, de 9 de Janeiro de 1905 
para procederem á alludida verificação e para o seu minucioso laudo chamamos a attenção de nossos leitores. 
Por elle se certifica que a medida da tiragem do jornal “O Estado de São Paulo”, nos mezes de Julho e Agosto 
ultimos foi de 53.632 exemplares diarios. Esta informação transmittimol-a aos nossos prezados clientes apenas á 
guisa de justificativa de quanto a circulação do “Estado” valorisa os seus anuncios. 
 Releva sallientar ainda que, para a verificação re[  ]rida, a empresa tomou para base os dois mezes 
invernosos do anno em que, por varias circumstancias, a venda avulsa dos jornaes declina naturalmente. Não 
ignoram este facto as empresas jornalisticas de nossa terra. Mas como talvez seja desconhecido pela maioria de 
nossos leitores, não hesitamos em prestar-lhes esta informação. 
 Assim mesmo, a medida da tiragem de nosso jornal, constatada pelos peritos, é animadora e por elle se 
pode assegurar, sem preocupações pueris, que a nossa folha continua a manter a supremacia da circulação em 
nosso Estado e talvez no Brasil. 
 
Texto 46 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 28 set. 1917. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Hontem, na Faculdade de Direito, houve certa agitação entre os estudantes por causa da classificação 
dos candidatos á cadeira de [rasurado] allunos do 4º. e do 5º. annos, ao entrarem nas respectivas aulas os srs. 
drs. Gama Cerqueira e Azevedo Marques, fizeram-lhes ruidosa manifestação, com vivas e palmas, por terem ss. 
exas. votado em outro candidato, que não o preferido pela maioria. Antes de se iniciarem os trabalhados do 
concurso, os estudantes de todos os annos, estacionados no saguão, recebiam com vivas e palmas todos os lentes 
que não votaram no candidato classificado em primeiro lugar. Segundo ouvimos, houve tambem assuadas. 
 Ora, isto tudo é profundamente lamentável. Nós comprehendemos perfeitamente que os estudantes se 
indignem e se revoltem, intimamente, contra as acções tortas, ou que lhes pareçam tortas, dos homens de 
responsabilidade. Isso não é só o seu direito: é o seu dever. No dia em que essa mocidade estudiosa puzer o seu 
talento, o seu saber e os seus brios ao serviço da justiça, da verdade, da lei e da moral, nesse dia o Brasil já não 
será, como é hoje, o cemitério onde se agitam livremente os violadores de todas as sepulturas... Mas não 
podemos applaudir o acto dos moços estudantes. Os estudantes não têm o direito de se constituirem, dentro da 
Faculdade, em fiscaes dos seus professores. Reflictam, calmamente, e verão que praticaram um acto de 
prepotencia e de indisciplina. Não queremos ser demasiado sevéros com os sympathicos rapazes, que, afinal, têm 
a desculpa de haverem agido desinteressadamente; mas não podemos, nem queremos occultar-lhes a má 
impressão, que o facto nos produziu. Esperamos que não nos levarão a mal esta attitude, que é a attitude que 
temos invariavelmente mantido em casos semelhantes. Os nossos jovens amigos anceiam por justiça? Lembrem-
se de que o mais elementar dever de justiça é respeitar a consciencia alheia, sem a pretensão de lhe impor aquillo 
que nos parece acertado. Os estudantes ardem por ver a sua pátria no caminho da ordem e da liberdade? Dêm por 
amor desses princípios, o exemplo de tolerancia e de disciplina moral, de que tanto carecem a sociedade em que 
vivemos e sobretudo os poderosos do dia.  
 
Texto 47 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 25 out. 1917. Notas & Informações, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Temos informações, inteiramente merecedoras de fé, de que, afinal, o caso dos navios allemães está em 
vias de solução completa, graças á attitude que acaba de assumir o governo da Republica. 

Ficou definitivamente assente a collaboração do Brasil no intercambio com os paizes aliados, não só no 
campo economico, mas tambem no terreno politico. 

Vão ser criadas tres linhas de navegação, de accôrdo com as informações que ha dias nos mandou o 
nosso correspondente no Rio: uma entre a França e os Estados Unidos, servida por vinte grandes paquetes, que 
transportarão provavelmente tropas e munições; outra, entre o Brasil e os Estados Unidos; e a terceira, entre o 
Brasil e a Europa. Os vapores desta ultima carreira, destinados á França, tocarão em Lisboa. 



 

 

164

Resta, agora, apenas, encontrar o “modus fac[ ]endi”, que está dependendo de negociações entre a 
França e o governo de Washington. 
 
Texto 48 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 27 out. 1917. Notas & Informações, p.5. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

No caso do torpedeamento do “Ma[ ]u”, só se deve lamentar a vida do brasileiro que se não [rasurado]. 
O resto, essa nova [ ]fronta da Allemanha prepotente e vingativa, e os prejuizos materiaes que porventura della 
decorram, tudo está mais que compensado pelo bello movimento de repulsa a que estamos assistindo. Desta vez, 
não foi preciso que o povo se levantasse para estimular o governo. O governo tomou a iniciativa da desforra, e 
com tanta habilidade e energia o fez, que o povo nem teve tempo de sentir a dor da offensa; aggravo e 
desaggravo foram simultaneos, este perfeitamente á altura daquelle. Assim é que deve ser. Assim devia ter sido 
desde o começo.  
 O momento, porém, não é de recordar e discutir factos passados. Estamos em presença de um 
acontecimento raro: governo e povo em absoluta confraternisação de sentimentos e deliberações, numa questão 
que profundamente affecta os nossos maiores interesses moraes e materiaes. Em lances como este, tudo se 
esquece, e, se nos sae da penna uma rapida referencia ao que já passou, é simplesmente para que se possa medir 
bem a cordialissima sinceridade do nosso applauso á nobre attitude do presidente da Republica e da nossa 
chancellaria. 
 Brilhantemente e com dignidade “está completa a evolução da nossa politica externa”. Mais: o governo 
promette presidir com o mesmo alto espirito de brio nacional e de coragem civica á melindrosa situação a que 
nos arrastou a politica systematicamente aggressiva da Allemanha: “vão-se fortalecer os apparelhos da 
resistencia nacional, para que ella não fique abaixo das aggressões que o Brasil ainda venha a soffrer.” Haja o 
que houver, succeda o que succeder, é esta a linguagem que desejavamos ouvir, porque é a única que traduz com 
verdade a firmeza de animo com o que o povo brasileiro já se habituara á idéa de não poupar sacrificios, para se 
alistar com honra entre as nações, que se incumbiram de libertar o mundo da odiosa oppressão do 
pangermanismo protegido e acoroçoado pela força do militarismo prussiano. 
 Tudo nos leva a crer que os sacrificios não serão extraordinarios. A força do militarismo prussiano 
decae, e o pan-germanismo, se não moderou a sua illimitada ambição, pelo menos não a affirma com a 
impudencia de outrora. A paz não vem longe. Não se sabe, porém, o dia em que ella tem de chegar, e é preciso 
contar sempre com o desespero indefinidamente prolongado da agonia dos organismos excepcionalmente 
rebustos e de difficil resignação aos golpes da adversidade. Não há duvida que, se fôrmos para a guerra, iremos 
com certeza de vencer. Mas, nem por termos occupado com alguma demora a posição em que hoje nos achamos, 
a nossa adhesão perde qualquer parcella do seu valor. Além do mais, o dr. Wenceslau Braz e o dr. Nilo Peçanha 
não escolheram o instante do passo definitivo, nem, para dal-o, tiveram de ceder a pressões humilhantes. 
Cederam simplesmente aos impulsos do patriotismo e á pressão de circumstancias, que não preparam, nem por 
ninguem lhes foram apontadas. A prudencia dos seus actos teria sido excessiva, mas põe inteiramente a salvo de 
todas as suspeitas a autonomia do Brasil.  

 
Texto 49 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 7 jan.1922. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Não se imagina que é incoherencia a nossa demora na questão da carta falsa, malevolamente attribuida 
ao dr. Arthur Bernardes, por termos nós várias vezes asseverado ser lamentavel que, no calorosissimo debate 
político da actualidade, outros assumptos, de muito mais urgente interesse publico, se não discutam, para 
esclarecimento dos eleitores, que têm de ir á urna no primeiro dia de Março proximo. Antes de mais nada, note-
se que não está a nosso cargo a direcção do pleito, que se aproxima, e no qual não pretendemos interferir senão, 
muito humildemente, mas com muita firmeza de convicções, pelo nosso comparecimento, á chamada dos nossos 
nomes, na secção em que nos caiba votar. Em segundo logar, e eis o mais solido fundamento da nossa [trecho 
rasurado] 

Bernardes, a qual consiste, por [ilegível] ou fraqueza, em prender [rasurado] das turbas exclusivamente 
a um incidente de escandalo. Não hesitamos, entretanto, em confessar que a questão da carta, em si mesma, já 
nos fatiga e repugna. Se insistimos em trazel-a mais uma vez para esta columna, é porque ella nunca nos 
impressionou senão como symptoma alarmante de uma enfermidade social, da qual suppunhamos que a nossa 
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Republica francamente convaleseia. Este violento accesso de indisciplinada arrogancia num numeroso grupo de 
militares foi para nós uma desillusão dolorosa, uma surpresa pungentissima. Não nos enganamos, por um 
instante sequer, quanto ao desfecho da scena deploravel. Não chegamos a sentir medo, nem desanimo. Para que 
occultar, porém, que a tranquillidade, de que brutalmente o levante do Club Militar nos arrancou, era um 
descuido das nossas faculdades de observar? Dahi, a nossa insistencia na questão da carta. Este symptoma é, 
como a febre na tuberculose, dos que trazem comsigo a virulenta funesta que dá para matar o enfermo. Cumpre, 
por isso, dominal-o com energia, logo ás manifestações iniciaes. Que seria da supremacia do poder civil na 
Republica, se a opinião nacional não tivesse reagido, como reagia, contra a attitude de revolta e ameaça, que 
tomou o Club Militar, em frente do problema puramente politico da successão presidencial. O governo, 
desamparado, na melhor das hypotheses, fecharia os olhos para não ver, e, pelo menos, como desgraçadamente 
ja tantas vezes nos tem succedido, momentos estragariam o que annos melhoraram. Quem a esta hora nos daria 
noticia do glorioso doutrinamento de Ruy Barbosa? Quem recordaria o bello esforço regenerador de Olavo 
Bilac? Talvez ninguem, porque é humano esquecer “tempos felizes na miseria”. E a miseria seria de afflicções 
dobradas e profundamente humilhante, porque recahiriamos nella por covardia, depois de a termos afastado de 
nós num corajoso impulso de civismo. 
 Felizmente, se o perigo não passou, a situação é mais calma e mais animadora. Basta considerar que, 
desta vez, partiram de militares os golpes, que mais efficazmente rebateram a odiosa investida do militarismo. E 
[trecho rasurado] a aggressão dos ambiciosos indisciplinados que, em toda a parte, e até em alguns quarteis, se 
festeja [ ]cisão, que se pronunciou no Exercito, declarando-se em defesa das liberdades e das garantias 
aggredidas o que ha de mais distincto na corporação. Já aqui dissemos que, depois da guerra de 1914, a 
democracia triumphante zomba dos lampejes das espadas. A Allemanha, ainda hontem militarizada até a medula, 
governa-se contra os conselhos de Ludendorff e Hindenburgo. Na França, Joffre e F[ ]ch obedecem cegamente 
ás ordens de Orland e Barth[  ]. Nos Estados Unidos, a aureolada cabeça de Per[ ]hing não apparece um palmo 
acima da dos outros cidadãos da Republica. Mas, na Hespanha, e principalmente em Portugal, onde os soldados 
grim[ ]am, os governos dia a dia se revesam um mais desprestigiado e [ilegível] que o outro. No Mexico, emfim, 
no Mexico quasi exhausto, mandam e desmandam os sargentões. A que malefica influencia cede o Brazil para 
não se collocar, uma vez por todas, entre as nações em cujo selo convulso e [ ]angrado não cessam de germinar, 
florescer e frutificar as sementes da civilisação? 
 
Texto 50 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 9 fev. 1922. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Temos como certo que, ainda este anno, será apresentado ao Congresso do Estado um projecto do 
governo, para reforma do nosso systema tributario, pela implantação do Imposto territorial. Não se sabe por 
emquanto a extensão que de começo será dada a esse imposto, mas póde-se prever seguramente que elle terá a 
virtude de extinguir o de exportação, que hoje, como ninguem ignora, pesa quasi exclusivamente sobre o café e 
constitue uma das maiores fontes de renda do Estado. 
 Tudo isto, alias, está perfeitamente de accôrdo com reiteradas manifestações do sr. presidente, que, 
sobretudo na sua mensagem, expoz [rasurado] toda a [rasurado] reforma s.exa. está com aquelles que, como o 
sr. Cincinato Braga, qualifi-[rasurado] com aquelles que só [rasurado] remedio capaz de cura, no imposto 
territorial bem applicado. 
 Anti-economico, o imposto de exportação castiga terrivelmente o productor, encarece o producto, incita 
a concorrencia estrangeira, reduz as probabilidades de equilibrio da balança commercial. Mas, além de anti-
economico, elle é injusto, porque pesa quasi exclusivamente sobre um producto, sob o pretexto de que esse 
artigo é o mais susceptivel, pela sua abundancia e pelo seu valor, de soffrer todas as ventosas do fiasco, – o que 
vale dizer que, para os Instituidores dessa prenda, um paiz que possue um único grande artigo de exportação, 
deve fazer o possivel por diminuil-o gradualmente, afim de que appareçam outros! 
 O ultimo embaraço que podia oppôr-se ao pensamento com que o sr. Washington Luis foi para o 
governo, consistiria na falta de preparação do espirito publico. Este seria, na realidade, um embaraço, porque 
nenhuma reforma tributaria, “maximé”  deste vulto, como nenhuma reforma legislativa de certa extensão, póde 
produzir todo o resultado com que se conta, sem a acceitação consciente, a acquiesconcia voluntaria, e portanto a 
colaboração franca dos interessados e do publico. Mas esse embaraço, se existiu, já não existe. O imposto 
territorial é hoje reclamado por todos, – e em primeira linha pelos maiores interessados no assumpto, os 
proprietarios territoriaes. 
 Disto já não se póde duvidar. De tempos a esta parte, assistimos a um verdadeiro movimento de opinião 
a este respeito, a um claro, definitivo, typico movimento de opinião – se por opinião entendemos em vez de 
bulhentas effervescencia de paixões incongruentes e de phraseologias tempestuosas, uma serena uniforme e 
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reiterada apresentação [rasurado] opinião, em São Paulo, tem-se declarado, com insistencia, a favor da reforma. 
As nossas sociedades de fomento economico, em suas reuniões, em conferencias e escriptos, são unanimes em 
apoiar, em reclamar o imposto territorial. Publicistas acatados, [ilegível] estudiosos, jornaes, revistas, 
representantes, eleitos, [rasurado] -mento, numa sequencia ininterrupta, sustentam a necessidade urgente da 
reforma, – divergindo quanto ao criterio de applicação immediata. E nós temos acompanhado este movimento 
com especial attenção, podendo testemunhal-o com a firmeza com que o fazemos, porque desde muito antes do 
actual governo temos mantido attitude favoravel ao imposto territorial, interessando-nos muito pelo progresso da 
respectiva propaganda. 
 Assim, o sr. Presidente do Estado póde tratar tranquilamente de realisar sem mais detença o seu 
pensamento, certo de que o fará em condições bem favoraveis quanto ao publico, especialmente quanto á classe 
mais interessada no caso. Esta será mesmo, além de uma innovação no regimen fiscal, uma innovação em nossos 
costumes. Ha muito que, sem o menor exagero, e sem outro intuito que o de frizar a realidade historica dos 
factos, se póde dizer que existe um largo divorcio, no Brasil, entre a legislação e a opinião. Ora, temos visto leis, 
mesmo boas leis, que são indiscutivelmente impostas, que vêm de cima para baixo, de maneira inopinada, sem 
forma alguma de consulta ao povo, e até com a franca ogerisa deste; ora, aspirações publicas indiscutiveis, 
justas, ardentes, defendidas por todos os meios e modos, surgem e desfallecem sem encontrar éco nas camaras 
legislativas. Agora, temos um caso novo, talvez virgem de todo na historia republicana de São Paulo, de uma 
reforma de vulto que é notoriamente desejada pelo governo, e que o governo não promovia apenas a espera de 
que se pronunciassem, sem equivoco possivel, os representantes naturaes das classes interessadas e outras vezes 
autorisadas na materia. 
 Esta particularidade merece que fique de memoria: é um indicio de progresso na pratica do regimen. 
 
Texto 51 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 1 set.1924, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
As obras do impatriotismo 

 
 Quasi ao mesmo tempo que a nota do governo brasileiro explicando por que motivos era adiada a visita 
do principe Umberto de Saboya, herdeiro do throno da Italia, appareceram em Roma as declarações do sr. Benito 
Mussolini sobre o mesmo caso. E essas declarações, com o seu admiravel espirito de franqueza e cordialidade, 
perfeitamente completam a exposição do nosso governo. 
 Grande organisação do estadista, o primeiro ministro italiano comprehende as difficuldades da nossa 
situação actual. Sabe que são transitorias, que a normalidade rapidamente se restabelecerá e que aos dois grandes 
paizes não faltarão as occasiões de mostrar quanto se estimam. 
 Mas se os sentimentos de cooperação e fraternidade entre o Brasil e a Italia são assim indestrutiveis, 
nem por isso o adiamento da visita do principe duplo representante da realeza e da juventude da gloriosa patria 
latina, tão geral e anciosamente desejada e esperada, deixara de reflectir-se de modo desfavoravel sobre o nosso 
bom nome no exterior. 
 Hoje, com o telegrapho, a racionalidade das communicações e o prodigioso desenvolvimento da 
imprensa, regiões mais affastadas entre si ficam reduzidas a uma situação por assim dizer de vizinhança. Os 
povos acompanham commodamente a vida uns dos outros. A qualquer hora do dia temos sciencia dos principaes 
acontecimentos que occorreram em qualquer parte. 
 A viagem do principe herdeiro da coroa italiana, com o caracter de visita official aos povos da America 
Latina, está tendo uma repercussão universal. E a verdade, sabida em todo o mundo, é a seguinte: 
 O Principe esteve na Argentina, no Chile, no Uruguay e não pôde passar exactamente no Brasil, o maior 
e mais populoso pais da America do Sul, a cujo magnifico desenvolvimento os seus patricios têm dado uma 
collaboração tão efficaz, porque perturbações da ordem publica encaram uma situação de inquietação e perigos. 
 A opinião universal, por mais bem informada que ande, só pôde considerar as cousas alheias em grosso 
de um ponto de vista muito geral. As minucias necessariamente lhe escapam. Sabe que ha uma perturbação e é 
quanto lhe basta para formular juizos desfavoraveis. 
 Que essa perturbação é promovida por uma maioria insignificante, absolutamente indigna de representar 
qualquer parcella da opinião brasileira: que  governo está forte, não só material como moralmente, nada havendo 
a recear quanto á estabilidade das instituições; que os sentimentos de bom senso e amor da Patria e da ordem são 
aqui invenciveis e predominam da maneira mais confortadora, offerecendo as maiores garantias quanto ao 
presente e ao futuro; que se ficam criminosos da [  ]dição, logo circumscriptos e dominados, depressa terão 
desapparecido quasi sem deixar vestigios e que se formou uma athmosphera de repulsa e de vigilancia que os 
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collocarão na impossibilidade de reproduzir-se: eis ahi outras tantas minucias exactas que no extrangeiro, pelo 
menos desde já, não serão apreciadas devidamente. 
 A opinião universal empregando um processo de simplificação inevitavel no momento e olhando para a 
America do Sul verá, ao lado de paises organisados, tranquillos e prosperos, um país turbulento... 
 E divulga-se ainda a par do adiamento da viagem do principe, que o poder federal resolveu extender o 
sitio a mais um Estado, o de Matto Grosso. Quem irá proclamar ao mesmo tempo e em condições de ser 
amplamente ouvido que nesse grande Estado ha um presidente estimadissimo das populações e que as forças da 
policia e do Exercito são mais do que sufficientes para manter a ordem e para inutilisar os ultimos esforços da 
fuga desvairada dos rebeldes, cada vez mais diminuidos e desmoralisados? 
 Além da presença das forças regulares ha em Matto Grosso – como, aliás, em todo o resto do territorio 
nacional – enthusiasmo pela causa sagrada da legalidade. Ha numerosos elementos civis ali reunidos em 
batalhões patrioticos. O estado de sitio é apenas uma medida facilitadora da perseguição dos rebeldes que dentro 
em pouco estará concluida. 
 Mas, repetimos, essas circunstancias animadoras não serão conhecidas tão depressa quanto as outras. 
Não só as minucias são sempre mais difficeis de fixar como é uma lei de psychologia humana que as más 
noticias circulam com intensidade maior do que quaesquer outras... 
 No interior, a interrupção do trabalho normal, o sacrificio das victimas mais innocentes, o incendio, o 
assassinio, o saque, a [ilegível], emfim, com todo o seu tremendo cotejo de horrores; no exterior, a desconfiança, 
o descrédito, a ma vontade. 
 Taes são as obras funestas de impatriotismo, emprehendidas por meia duzia de loucos. 
 Nenhum país é digno de viver se os seus filhos, unidos pelos mais altos sentimentos nacionaes, não 
quiserem e souberem mantel-o organisado, coheso e forte e assim sufficientemente respeitado no concerto das 
nações. Novo e em plena expansão, o Brasil jamais será um país vencido. Ha nelle uma vitalidade e uma 
consciencia nacional, que o preservarão dos perigos actuaes e o levarão para os seus grandes destinos. 
 Deante dos ultimos exemplos o dever de cada brasileiro está traçado: que cada um dê o maximo de seu 
esforço para combater os falsos patriotas e impedir a renovação das empreitadas sinistras da desordem. 
 
Texto 52 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 3 set.1924, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Deante do mundo 

 
 Ainda hontem assignavamos, nesta mesma columna, que apesar da actividade perniciosa de alguns 
maus brasileiros, tão propria para nos rebaixar perante os povos civilisados, o Brasil galhardamente sustentava o 
logar que conquistou no conceito do mundo. 
 Disso é prova material a alta dos nossos titulos nos mercados de Londres e de Nova York. É que a 
opinião culta universal nos faz justiça, não podendo admittir que a absoluta maioria do povo brasileiro, 
tradicionalmente integrada em aspirações de paz, de ordem e de trabalho, seja vencida e dominada por uma 
minoria tão insignificante quão turbulenta, sem raízes na comunhão nacional. 
 São Paulo foi o Estado mais duramente attingido pelas ma[  ]orca. Apesar disso o rhytimo da sua vida 
normal acha-se plenamente restabelecido e a administração pôde fazer para a Europa, afim de manter em dia os 
compromissos externos, a remessa de quantia superior a 210.000 libras. 
 Por outro lado, a obra de restauração financeira geral, emprehendida pelo sr. Arthur Bernardes com o 
dedicado concurso de um illustre financista formado na escola da administração paulista, o dr. Sampaio Vidal, 
não soffreu a menor interrupção. O motim de julho foi um episodio vergonhosissimo. Fez centenas e centenas de 
victimas innocentes, causou prejuizos enormes. Mas, tão intensa reacção despertou que serviu tambem para 
mostrar como as reservas de energia moral da nacção se conservavam intactas e como permanecem solidos os 
nobres sentimentos – que são a base mesma da nossa grandeza – de fidelidade aos poderes legitimamente 
constituidos. 
 E com a alta dos nossos titulos coincidem varios outros indicios de que, felizmente, não se affastou de 
nós a confiança do mundo civilizado. Tão agradaveis e confortadores são esses indicios que é indispensavel dar-
lhes o maximo de destaque. 
 A energia inflexivel do governo da republica e a vigilancia do marechal Fontoura lograram impedir que 
o motim, desencadeado em outros pontos pelas mais negras traições, alçasse o collo na capital da Republica. E 
tendo aqui irrompido o primeiro foco da sedição, o elemento da surpresa naturalmente falhou no Rio de Janeiro. 
Os mashorqueiros profissionaes, porém, não conseguindo ali agir abertamente, entraram a fazel-o na sombra e 
com a pratica de actos do mais revoltante banditismo. 



 

 

168

 Foi assim que um attentado caracterizado pela suprema covardia attingiu o general Polyguara, esse 
bravo que jamais hesitou em derramar o seu sangue pela Patria e para cujo leito de dor hoje convergem os votos 
mais fervorosos de todos os brasileiros dignos desse nome. Que a Providencia Divina nos conserve a vida 
preciosissima desse glorioso mutilado, cujo simples nome faz temer os inimigos da Republica. 
 No seu insano furor, os elementos perturbadores tem buscado attingir não só os mais leaes servidores do 
paiz, como nos crear complicações de ordem internacional. Na sua avidez de derramar sangue e espalhar luto, 
essa gente é insaciavel. E por isso entre as bombas que explodiram no Rio, uma foi posta perto da delegação 
argentina. 
 Nem por um momento, porém, a opinião do grande paiz vizinho e amigo se deixou illudir. E o 
telegrapho nos transmittiu já os commentarios de “La Nacion”, um dos orgams mais representativos da 
sensibilidade e do pensamento argentinos. “La Nacion” proclama o caracter puramente local do sinistro episodio. 
Denuncia-lhe a extrema perversidade e reaffirma a sua confiança na elevação da conducta dos homens que se 
acham com as responsabilidades do poder no Brasil. 
 Foram ao mesmo tempo divulgadas a nota do Itamaraty e a resposta do general Badogilo, a proposito 
do mais largo adiamento, pelo governo brasileiro solicitado da viagem do principe Humberto de Saboia ao 
Brasil. 
 A nota do eminente embaixador da Italia faz corpo com as declarações do eminente estadista, o 
primeiro ministro Mussolini, já aqui largamente conhecido. Na gloriosa patria latina, os sentimentos de affeição 
e de confiança no Brasil e nos seus destinos nem por um instante se interromperam. A Italia continu’a a ver aqui 
a terra de promissão para tantos dos seus filhos, que comnosco vivem em completa fraternidade, commungando 
nos mesmos ideaes e a fazer justiça ao modo de proceder do governo brasileiro. 
 O completo serviço de informações do “Correio Paulistano”, hontem registrou, na integra, a exposição 
do Itamaraty e a resposta do general Badogilo. Mas nunca será demais considerar estas expressões tão acertadas 
e confortadoras com que o embaixador da Italia se dirige ao sr. Felix Pacheco, ministro do Interior: 
 “O acto realizado pelo governo brasileiro é o mais nobre que podiamos esperar e será apreciado na 
Italia no seu justo valor. Elle penetra profundamente em nossos corações, mais ainda do que o fausto dos 
preparativos e a solennidade da recepção. Neste gosto, o povo italiano verá uma prova inequivoca da sentida 
amizade que tem por elle a nobre nação brasileira. 
 E não será assim somente em relação á opinião publica italliana: estou certo de que a altiva attitude do 
governo não trará prejuizo algum ao Brasil, na opinião publica mundial. Antes de tudo, o gesto é tão nobre que 
não pôde sinão dar lustre a quem o pratica; e depois, situações como esta podem verificar-se em qualquer paiz e 
não são de forma laguma symptoma de fraqueza, mas, pelo contrario, representam justamente exuberancia de 
vida. 
 E, em todo o caso, saber encaral-as altiva e abertamente, sem procurar nada esconder, é symptoma 
indiscutivel de serenidade e de força. 
 Por isso, julgo dever repetir ainda que, depois desse acto, o povo italiano se sentirá ainda mais 
affeiçoado a este generoso povo brasileiro”. 
 A tanta gentileza e amizade saberemos corresponder. É extremamente animador que apesar de todas as 
vicissitudes os nossos amigos não deixem de contar comnosco, reconhecendo e proclamando os sentimentos do 
povo brasileiro que são, em relação aos demais povos, os da concordia e os da fraternidade. 
 Continuemos, pois, a reunir as forças vivas da Nação para resistir aos brasileiros transviados dos seus 
deveres, mantendo, por ser indispensavel ao trabalho e ao progresso, a tranquillidade interna e o bom conceito de 
que gostamos deante do mundo. 
 
Texto 53 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 8 out.1924, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Por S. Paulo 
 
 Todos os paulistas precisam, no instante actual, volver seus olhos para a maravilhosa obra que 
construiram e para o notavel patrimonio que o honrado acervo do seu trabalho representa. Não para sentirem o 
justo orgulho da sua obra; para reaffirmarem, segura e altiva a serena consciencia do seu valor. 
 O unico orgulho legitimo que em si devem exaltar é de dar ao Brasil – a patria commum e amada – o 
exemplo do quanto póde o trabalho pacifico, disciplinado e consciente. 
 Todo este borbulhar de vida que se agita dentro das nossas fronteiras, das grandes urbes industriaes e 
ultra-modernas ao sertão cortado de rodovias e linhas ferreas, é fruto de um trabalho continuo, honesto, paciente, 
produzido por um povo que não conhece a preguiça, nem se amollenta no ocio. O paulista trabalha. O paulista 
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progride. E si o paulista enriquece, deve-se ao seu amor ao trabalho, que é a unica e melhor forma de amar o 
Brasil. 
 Neste instante, em que o germen da desordem, já felizmente combatido, foi importado de outras plagas 
– porque S. Paulo sempre foi ordeiro – é mister que os paulistas perturbados durante um periodo de absurda 
mashorca no seu labor, se reunam num sentimento unico, e de evitar, para todo o sempre, que os desordeiros se 
implantem novamente no seu seio. O objectivo recondito desses ciumentos da nossa prosperidade é dar um golpe 
mortal na união, que faz de todos os filhos do Estado os obreiros da nossa honrada fortuna. Seria não mais um 
crime, mas uma rematada sandice, darmos ouvidos a essas falsas sereias, tornando-nos seus gratuitos e 
inconscientes alliados na obra de demolição do admiravel esforço nosso e dos nossos maiores. S. Paulo um dos 
Estados que mais glorificam o Brasil deve ser objectivo immediato dos paulistas e por sua crescente grandeza, 
pela sua assegurada paz, pela sua invejada prosperidade, devemos dar tudo. Tudo! A melhor formula de 
amarmos o Brasil é amarmos S. Paulo, que é o pedaço de chão que a Patria destinou para que o 
engrandecessemos, prestigiassemos e honrassemos. Os demais brasileiros amarão bem e nobremente a patria 
commum enriquecendo e fazendo progredir o pedaço de chão que lhes coube por sorte na distribuição 
geographica das demais unidades da Federação. 
 Essas cousas devem meditar os generosos moços cuja inflammavel phantasia pode ser victima de falsas 
miragens. Elles – o coração novo da nossa terra – devem ser os apostolos de crédo patriotico da grande alliança 
espiritual que deve reinar entre os paulistas para que ninguem mais sonhe semear no nosso ambiente a desunião, 
o espirito da desordem, prestando assim um serviço áquelles a quem pode interessar a queda da nossa grandeza, 
o desprestigio da nossa terra. 
 Nós, paulistas, sabemos que não nos cahiram dos ceos nossas lavouras cafeeiras, nossa lavouras 
diversas, nossas organizações industriaes, commerciaes, o progresso moral e cultural do nosso povo. Tudo isso 
foi obra de um trabalho que não soube o que era descanço, que não conheceu hesitações. E si conseguimos tudo 
isso, foi porque processamos nossa vida sempre dentro da paz, com a collaboração harmonica e fraterna de todos 
os paulistas, sem que empecilhassem sua obra estupidas dissenções, separações e desordens. 
 Até hontem ninguem se lembrou de semear discordias entre nossos patricios e por isso pudemos attingir 
o que somos. Sempre prezamos a ordem, como factor do progresso, essa mesma ordem que se inscreve na nossa 
gloriosa bandeira. 
 Trabalhadores por indole, trabalhadores por educação, trabalhadores por tradição, os paulistas jamais 
sonharam em se tornar uma população inquieta e hostil de guerrilheiros, de caudilhos, de desordeiros. Honestos, 
progressistas, civilizados, amamos sempre o Brasil com o amor ardente dos que não o proclamam com inutil 
rhetorica, mas com o braço que amanha a terra, a mão que vibra o malho, a intelligencia que crea as grandes 
organizações commerciaes e industriaes. 
 Por tudo isso surprehendeu-nos um instante de brusca desordem trazida ao calmo e ordenado rhythmo 
da nossa vida. Causou-nos surpresa e espanto. E quando fomos ver quem assim feria selvagemente nossos usos 
de homens laboriosos e calmos, verificamos que não era gente nossa quem assim procurava desferir um golpe 
tão cruel na nossa vida e na nossa prosperidade. 
 Serviu-nos, porém, tudo isso de exemplo. Fez-nos reflectir no que somos, no que exprimimos, para 
podermos orientar nossa noção no sentido do que devemos fazer e do que seremos. Hoje, em todo o Estado, 
verifica-se um consciente movimento de cohesão de todas as nossas energias uma decisiva alliança espiritual na 
defesa moral e material de S. Paulo, esta joia da federação, este bemdito fructo de tão louvado trabalho. 
Corramos de nós os que intentem semear a desordem e a confusão nos nossos espiritos. Alguma perigosa 
intenção elles escondem. Façamol-o por amor de São Paulo. E amar e defender o Brasil, de que é parte 
integrante e parte entregue ao nosso brio e ao nosso carinho. 
 E, no dia em que a patria pedir conta aos paulistas da larga faixa de territorio que confiou ao carinho e 
ao esforço desses seus filhos, nós, irmanados por um reciproco amor, feito de ordem e de trabalho, lhe 
mostraremos que soubemos honral-a, fertilizando seu solo bemdito, não com o sangue dos fraticidas, mas com o 
honrado e fecundo suor do nosso rosto. 
 Esse, sim, é o verdadeiro patriotismo. Essa tem sido e será sempre a missão dos paulistas. 
 
Texto 54 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 8 out.1924. Notas, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Reuniu-se hontem sob a presidencia do sr. dr. Bento Bueno, secretario da Justiça, servindo de secretario 

o sr. dr. Durval de Vill[  ] va, a commissão incumbida da elaboração dos Codigos de Processo Civil, Commercial 
e Criminal. 
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 Pelos membros presentes, professores drs. Raphael Sampaio, José Augusto César e Estevam de 
Almeida e ministro dr. Costa Manso, foi discutido o ante-projecto “Costa Manso” – “Do processo na Segunda 
Instancia”. 
 Devido ao adeantado da hora, a discussão foi suspensa, devendo continuar na proxima reunião, 
designada para sexta-feira, 10 do corrente. 
 Opportunamente, daremos publicidade ao trabalho definitivo. 
 
Texto 55 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 6 nov. 1924, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

RESISTENCIA NACIONAL 
 

 A vida do jornal dá aos que a praticam uma certa frieza deante dos acontecimentos, o que é util, sem 
duvida, para o mais imparcial e completo julgamento delles. Penna alguma, porém, manejada por mão 
verdadeiramente brasileira não conseguirá traçar sem estremecimentos de indignação o protesto contra a nova 
tentativa de sedição que re[  ]ntou a bordo do “São Paulo”, a grande unidade da nossa Marinha. 
 O motim, parcialissimo, pois nem toda a guarnição daquelle vaso de guerra tomou parte, foi logo 
circunscripto e [ilegível]. Nem por isso, porém, deixou de representar mais uma calamidade e mais uma 
vergonha, provocando a indignação do espirito publico que já está positivamente cançado de toda essa 
turbulencia sem causa, perigosa e ridicula ao mesmo tempo. 
 É preciso extirpar definitivamente esse virus da anarchia, a que a vitalidade do organismo nacional vai 
resistindo galhardamente, mas que determina prejuizos geraes, perturba a vida e o trabalho e faz o nosso 
descredito no exterior. 
 Como sempre, esse motim foi um triste acontecimento obscuro, sem um nome conhecido que o 
chefiasse ou com elle estivesse solidario, sem um ideal, sem objectivos definidos. É tempo, pois, de fazer cessar 
a mashorca desorientada e tonta e isso não deixará de acontecer, não só porque os poderes da Republica estão 
apparelhados e fortes, como porque cresce a repulsa das consciencias sensatas, que são ainda a maioria, contra 
tão deploravel estado de cousas. 
 Através de todas as difficuldades – decerto as maiores que a administração brasileira já teve de 
enfrentar – o governo do sr. Arthur Bernardes tem procurado cumprir as promessas feitas á Nação. 
 Paiz novo, em plena expansão, os nossos problemas são economicos e financeiros e não, como entre 
tantas nações velhas, de caracter especialmente social e politico. Nas nossas terras de liberdade e de fartura, 
limpas de preconceitos, e esforço humano póde levar a tudo. De que precisamos é de povoar e de attrahir 
capitaes e elementos technicos que nos permittam melhor organizar o trabalho e a producção e augmentar a 
riqueza e o bem estar geraes. Como, porém, chegar a taes resultados sem disciplina e sem ordem? 
 É o que não querem ver os maus patriotas, os dramaturgos de fantasia, possuidos de um insano vezo de 
destruição. Elles apparecem de mãos vazias, nada tendo que dar ao Brasil em idéas, homens, ou reformas. E um 
paiz como o nosso, que apesar de novo já se creou uma grande civilização, jamais se submetterá a um regimen 
de irresponsabilidade e anonymato. 
 O esforço desesperado dessa meia duzia de loucos, imponentes, felizmente, para accender o facho da 
guerra civil, só consegue prejudicar perante o mundo o conceito que essa civilização, em vigoroso crescimento, 
já conquistou. 
 O governo do eminente sr. Arthur Bernardes tudo tem feito no que concerne a economias e á 
regularização financeira. Precisamos estar preparados para retomar o serviço, em ouro, da nossa divida externa. 
Haja tranquillidade e o trabalho brasileiro, desdobrando a producção e a riqueza creará facilmente os recursos 
necessarios para isso. Mas os desordeiros contumazes persistem em não considerar os nossos interesses mais 
sagrados. 
 Para annullar e compensar essa incessante actividade malsã é indispensavel a coordenação de todas as 
energias da nacionalidade. Essa coordenação moral, imposta pela extensão e gravidade do perigo está se fazendo 
natural e irresistivelmente em torno dos homens que se acham investidos das responsabilidades do poder. A 
legalidade triumpha das traições e dos ataques mais ousados, o principio da autoridade está de pé, a ordem vai 
sendo mantida e isso acontece e acontecerá porque o contrario significaria para a civilização brasileira um 
doloroso eclypse, cuja duração seria imprevisivel. 
 Revoltada agora parte da tripulação do “São Paulo”, a população da capital da Republica manteve-se na 
maior calma, mais uma vez as forças armadas portaram-se á altura das suas luminosas tradições, não faltou, 
emfim, quem cumprisse nobremente o seu dever. E o almirante Alexandrino de Alencar, que tão admiravelmente 
encarna as virtudes da sua classe, fez vibrar o paiz com a sua attitude heroica! Com setenta e seis annos 
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completos e no posto de ministro, declarado o motim, eil-o que assume o commando de “Minas Geraes” e age 
com decisão. 
 Si a hora que atravessamos é grave, como perder a confiança nos destinos do Brasil deante de exemplos 
assim? 
 A onda de impatriotismo passará sem destruir as conquistas da ordem e sem attingir as nacionalidade 
nos seus fundamentos. 
 
Texto 56 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 1 jun.1924. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Da primeira nota do “Correio Paulistano” de hontem resulta uma impressão animadora. O que aquellas 
linhas de cunho official antes de tudo significam é que o governo de S. Paulo enfrentará com resolução a grande 
ameaça para a riqueza paulista, resultando do apparecimento de uma nova praga em numero avultado dos 
cafeeiros do municipio de Campinas. Seria estranhavel procedimento diverso numa situação, que logo em seu 
inicio se definiu por especial attenção consagrada á nossa agricultura. O dr. Carlos de Campos poz  á frente da 
secretaria por onde correm os negocios agricolas o dr. Gabriel Ribeiro dos Santos. Este nome vale um 
programma, porque o dr. Gabriel Ribeiro dos Santos, sempre afastado da agitação politica, só chamou para a sua 
pessoa as vistas de um presidente do Estado pelo zelo com que notoriamente se dedicava aos interesses da 
lavoura, realmente, neste instante, muito mais merecedores de cuidados e desvelos que os das nossas lutas 
partidarias ás vezes ridiculas, outras vezes revoltantes, [ilegível] sempre. E é este talvez o aspecto mais 
sympathico do governo presidido pelo dr. Carlos de Campos, por varios motivos, d’entre os quaes sobressae o de 
ser muito possivel que, neste caminho apparentemente torto, se esteja operando o milagre de chegarmos, como 
por uma linha direita. A regeneração da nossa vida publica. Nas anormaes circumstancias em que nos achamos, 
[rasurado] dos patriotas. O dr. Gabriel Ribeiro dos Santos possue evidente competencia para o cargo que lhe foi 
confiado. Se o exemplo péga, talvez o resto venha por si mesmo com o antigo esplendor, com os attractivos, que 
pouco a pouco foi perdendo. 
 Mas, para sermos francos, – habito velho de que difficilmente nos corrigiremos – temos de declarar que, 
na primeira nota do “Correio Paulistano” de hontem, nem tudo nos parece digno de applausos. Que necessidade 
havia de se affirmar officialmente que a nova praga, agora descoberta em cafeeiros de Campinas, “não é de 
molde a alarmar o publico, porquanto lhe faltam em nosso meio condições climatericas para os ruinosos effeitos 
verificados em Java e no Oeste Africano”? Admittimos que a praga dos cafeeiros de Campinas seja a mesma dos 
cafeeiros de Java e do Oeste Africano – o que ainda não está positivamente demonstrado. Quem nos garante, 
entretanto, que as nossas condições climatericas não permittem que os nossos cafesaes venham a soffrer os 
ruinosos effeitos verificados em Java e no Oeste Africano? A palavra official não basta, desacompanhada, como 
se faz ouvir, de qualquer exposição de factos, de argumentos, os de simples considerações, que de longe se 
revistam da forma de prova. A palavra official será, no máximo, a expressão de um desejo, em aceno de 
esperanças, se não fôr tambem uma tentativa de tranquillisação. 
 Tal desejo é universal, e esperanças não ha quem as não alimente. Mas, dahi á realidade a distancia é 
enorme, e certamente não a venceremos se o governo conseguir a absoluta tranquillidade, que parece procurar. 
Da absoluta tranquillidade vem o excesso de optimismo, e do optimismo execessivo a próle é funesta e 
detestavel: lentidão, hesitações, incuria, desleixo e, afinal, a ruina, que indubitavelmente o governo quer evitar. 
 Não somos pessimistas. A nova praga dos nossos cafeeiros não é de modo algum fulminante, nem 
precipitada nos seus estragos. Caminha de vagar, da tempo ao estudo, aos preparativos e á energia dos que têm 
de combatel-a. Confiamos na acção official e, especialmente, na dos lavradores, que, ainda ha pouco, num lance 
de intelligente ousadia de que no mundo não existem muitos similes, de um semestre para outro cobriram de 
algodoeiros viçosos o chão desoladoramente occupado pelos esqueletos dos cafeeiros, que a geada queimara. 
Além disto, não nos custa proclamar que também se nos afigura de todo destituida de vigor a hypothese contraria 
a these official, não sendo licita a ninguem a convicção de que “é de molde a alarmar o publico” o 
apparecimento da praga de Java e do Oeste Africano em cafeeiros de Campinas, por serem as condições 
climatericas de S. Paulo favoraveis ao desenvolvimento daquelle flagelo de tão “ruinosos effeitos” naquellas 
regiões. 
 Este afflictivo problema só o futuro o resolverá. Não é precisa, porém, a luz futura para se justificarem 
as afflicções do momento que passa. O “alarme publico”, que o governo pretende evitar, já existe, felizmente, e a 
nossa preoccupação não deve consistir em applacal-o com affirmativas sem fundamento solido. Não seremos nós 
quem atira agua fria á fervura, que nos é util, como tudo o que obriga a trabalhar. 
 
Texto 57 
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Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 4 jul. 1924. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Em discurso que há dias pronunciou na Santa Casa de Misericordia desta capital, affirmou o sr. 
presidente do Estado que já foram dados os primeiros passos no sentido de se dotar S. Paulo com uma nova 
organisação hospitalar, capaz de duplicar a capacidade de que dispõe actualmente a Santa Casa, com todos os 
departamentos seus subordinados. E  accentuando que nessa questão, ao lado dos recursos materiaes que 
compete ao governo fornecer, muito se deve esperar da iniciativa particular, accrescentou ter a certeza de que as 
necessidades paulistas, nesse assumpto, virão a ser em breve satisfeitas. 
 São de toda importancia essas declarações, pelo muito que encerram, em auspiciosas promessas, acerca 
de uma questão de premente actualidade em nossa terra. A assistencia hospitalar em S. Paulo, mesmo com o 
crescente desdobramento das installações da Santa Casa, conforme lhe permittem os seus recursos, está longe de 
acompanhar o accelerado desenvolvimento da cidade, no qual entra o augmento da população como um dos mais 
relevantes contingentes. Os hospitaes de que dispõe a caridade publica nesta capital não comportam sequer a 
terça parte dos serviços que lhe são solicitados, e toda a dedicação dos seus directores e do pessoal 
administrativo e clinico é impotente, por falta de elementos materiaes, para attender ao numero dia a dia mais 
elevado, de doentes que lhes vão bater á porta. 
 Nesta situação, sendo de todo louvavel a disposição em que se revelou o actual presidente, não se 
concebem as razões por que esse problema tem sido completamente descurado pelas administrações anteriores, 
que deixaram os nossos serviços de assistencia hospitalar estacionados, a tal ponto, que hoje não bastariam 
sequer para attender ás necessidades de uma população equivalente á metade da de S. Paulo. 
 Accresce que á Santa Casa e demais hospitaes de S. Paulo accolhem doentes de todo o Estado, cujo 
progresso intensivo se manifesta, igualmente, por um rapido crescimento da sua população, e que vem ainda 
aggravar a situação em que nos deixou a improvidencia das administrações passadas. 
 Mais do que qualquer outro, o nosso Estado precisa de um serviço hospitalar capaz de satisfazer a todos 
os necessitados que o procurem, pois em nenhum outro tão fortemente se faz sentir a importancia do contingente, 
representado pela immigração, cuja imensa maioria é evidentemente [ilegível] falta de todo recurso secundario. 
 Dependendo em tão elevado grau do [ilegível], para o normal desenvolvimento da sua actividade 
productiva. São Paulo não pode descurar a minima parte dos serviços inherentes a assistencia e hospitalisação 
dos desprovidos de fortuna. Para que o immigrante aqui aporte com inteira confiança, não basta que lhe 
acenemos com as innumeras possibilidades que aqui o aguardam, mas é mistér que se lhe patenteis um 
apparelhamento capaz  de o socorrer e amparar, se antes de vêr realisados os primeiros pontos do seu esforço e 
operosidade, acaso o salteis alguma enfermidade.  
 Isso, além da obrigação comezinha, de possuir toda capital civilisada hospitaes de caridade com 
amplitude proporcionada a da sua população, torna bastante auspiciosas as promessas do sr. dr. Carlos de 
Campos. Realisada que seja essa boa obra, a ella terá s. exa. ligado o seu nome, como a um optimo serviço 
prestado á nossa terra. 
 
 
Texto 58 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 8 jul. 1924, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Na redacção desta folha 
 
 Durante todo o dia e noite de hontem não cessou o trabalho nesta redacção. 
  Os nossos reporters e redactores, no intuito de pôr a opinião publica ao corrente dos acontecimentos que 
se vêm desenrolando desde sabbado, não pouparam esforços e sacrificios, expondo-se, mesmo, no cumprimento 
de seu dever profissional, por mais de uma vez, a serios perigos. 
 Acima de todo e qualquer elogio tem-se mantido o pessoal das nossas officinas que, apesar de 
inteiramente exposto ás balas que, sem um momento de interrupção, desde sabbado á noite, se entrecruzam, na 
varzea do Carmo e rua 25 de Março, attingindo, a miúdo, o prédio em que se acham aquellas instaladas, não 
faltou ao nosso chamado. Dessa maneira esperamos continuar a nossa missão emquanto durar a situação 
angustiosa que atravessamos. 
 
Texto 59 
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Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 9 jul. 1924, p.1. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
O “Estado de S. Paulo” 

 
 As rigorosas medidas de caracter militar adoptadas pelo governo, tornam cada vez mais difficil, senão 
impossivel, o accesso dos nossos dedicados companheiros de trabalho ás nossas officinas e escriptorios de 
administração e redacção. 
 Nestas condições não sabemos assegurar aos nossos leitores a publicação da nossa folha [trecho 
rasurado] sem olhar a riscos nem sacrificios de varia natureza. 
 Estamos certos de que os leitores do Estado de S. Paulo saberão desculpar-nos a possivel suppressão 
involuntaria da sua leitura habitual, por alguns dias, pois não póde demorar de muitos a volta da cidade á sua 
vida normal.  
 
Texto 60 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 4 ago. 1926, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
O realejo do “Estado de S. Paulo” 

 
 Ao encerrar-se o exercicio de 1925 tinha São Paulo uma divida fundada no valor de........ 
286.877:000$000. 
 Na mesma data, a divida externa era convertida em réis de 217.896:381$055, isto é, inferior á 
arrecadação de um só exercicio. 
 Cumpre não esquecer que São Paulo jamais teve necessidade de lançar mão de moratórias. Desse 
recurso, de que outras unidades federadas e a propria União têm necessitado – o que se comprehende e se 
justifica, pois ao Brasil têm chegado, com intensidade, reflexos de crises universaes – o nosso Estado nunca 
precisou. Tambem, o seu credito, dentro e fóra do paiz, é de magnifica solidez. Nem o “Estado de S. Paulo” 
apesar da sua má vontade systematica, ousará negal-o, tão notorio é o auspicioso facto. 
 Os emprestimos contrahidos para a remodelação da Estrada de Ferro Sorocabana, em pleno andamento, 
o da melhoria do serviço de aguas já vagarosamente iniciada e o do Instituto do Café, que tem cumprido e cada 
vez mais larga e efficientemente cumprirá a alta missão economica a que se destina, não alteraram a excellencia 
da situação que o encerramento do exercicio de 1925 assignalou. Porque o serviço de todas essas operações será 
custeado com os desenvolvimentos e aperfeiçoamentos que vieram permittir. São emprestimos eminentemente 
productivos. 
 Tudo isso está dito e repisado e mais que sabido. Mas, não podemos deixar de oppôr a simples 
clarissima verdade ao realejo do “Estado de S. Paulo”, que se compraz, com insistencia morbida, nos seus maus 
agouros financeiros... 
 E todos os dias a mesma toada, com uma ou outra variante que não chega para quebrar-lhe a monotonia. 
 Fez-se, por exemplo, para o semestre corrente, uma reducção da pauta do café, que importa numa 
reducção de $10 réis por sacca exportada. Praticamente, com a baixa do franco, essa reducção importa [ilegível] 
existencia da sobretaxa de 5 francos. É, para a lavoura, circumstancia favoravel [ilegível] como tal, o orgam dos 
demo-[  ] e incorrigivel professor d[] pessimismo sempre se absteve de lhe fazer allusão. Cumprimos o dever de 
pôl-a em destaque e vem o “Estado” proclamar que assim se abre caminho para pedir novas contribuições ao 
ca[rgo]. 
 É espantoso, mas com essa interpretação falsissima, com esse prodigio de má fé, termina a nota de 
hontem. O “Estado” não hesita em servir aos seus leitores as maiores incongruencias como disparate, chega a ser 
comico o d[ ]  querer encontrar numa reducção de impostos, legal e deliberadamente feita, exactamente o 
contrario, isto é, o desejo de augmental-os... 
 Mas, [ ]honra lhe seja[ ] a logica do “Estado” é, com escandalosa frequencia, o absurdo. Tanto assim 
que pretende servir ao paiz denigrindo-lhe os homens e as [ilegível] e emprehendendo toda [ ]rte de campanha 
dissolvente. 
 E encontra argumentos impagaveis. Recorda a voz de Moraes e Barros quando se inquietava pelo Brasil 
já dever um milhão de contos. E essa evocação é completada pela citação de Campos Sales, quando dizia que 
governar São Paulo é governar uma Nação. 
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 Como tudo isso já vai longe! Que espantoso progresso o destes ultimos annos! Si São Paulo era por 
certos aspectos como uma Nação, hoje o é cada vez mais. E, com o desenvolvimento de tudo, esse milhão de 
contos que então era muito, relativamente pouca coisa passa a ser é nada [ ]em que a[ ]avore... 
 O “Estado”, porém, de muito cogita, menos do exacto valor de seus argumentos. 
 Acha que se gasta em excesso. Como poderia, entretanto, o governo deixar de attender ao problema da 
Sorocabana? Como adiar por mais tempo a ampliação que o serviço de aguas vinha exigindo? 
 São despesas necessarias e, além de uteis á collectividade, directamente remuneradoras do capital nellas 
empregado. Representam, como de justiça, dividas a longo prazo. De taes obras tambem se beneficiarão as 
gerações futuras, que assim devem concorrem para pagal-as. 
 O “Estado” fez-se orgam democratico. Um dos chefes dos democraticos é o sr. Paulo de Moraes Barros, 
que sempre foi contrario á adduoção do rio Claro. Quando secretario da Agricultura, em época de escasses, fez 
injectar, sem qualquer processo de purificação, água do Tietê nas canalizações. E assim se disseminou na capital 
o ty[ ]ho que até hoje se lucta para extingir. Si são esses os processos administrativos que voltariam a ser 
praticados si os democraticos chegassem ao poder, ai de todos nós! 
 Poucos dias faz, a 29 de julho passado, publicava o “Estado” o seu proprio balanço. Nelle demonstra 
como, si a receita subiu, tambem cresceu a despesa. Em nota de commentario se fala da conta de “titulos 
caucionados” e que estariam res[ ]e[ ]ados antes do vencimento “si não fosse o grande dispendio de dinheiro a 
que nos obriga o grande desenvolvimento desta empresa”. 
 E ainda outro periodo interessante: “As “letras a pagar” estariam compensadas só pelo papel e outras 
mercadorias existentes em nosso deposito”. 
 Eleveam-se esses vencimentos a curto prazo e assim compensados a perto de 2.500 contos. Vejam-se 
outras verbas do passivo: mais de 6.000 contos de debentures em circulação, mais de 2.000 contos em “lucros e 
perdas”. 
 Apesar disso a “nota” affirma: “A nossa situação financeira continua a ser de plena tranquillidade”. 
 Tranquillidade, está claro, é cousa que se pode guardar mesmo durante as peores catastrophes. Mas, 
menos claro não fique, nem de longe queremos duvidar das affirmações dos nossos collegas quanto á sua 
economia interna. Não os exeptuamos dos nossos [ilegível] de prosperidade geral. Apenas queremos salientar 
que si o “Estado” se resolvesse a encarar as finanças de São Paulo com o mesmo espirito com que o faz em 
relação as suas, a resultados bem diversos chegaria. 
 Há principios de economia que se aplicam tanto ás finanças publicas quanto ás particulares. Si há 
differenças, são tambem numerosos os pontos de contacto entre umas e outras. E de certos raciocinios é 
impossivel fugir. Si o patrimonio que adquiriu, si os desenvolvimentos a que chegou compensam no “Estado de 
S. Paulo”, rubricas do seu passivo o augmento do patrimonio do Estado as obras realizadas [rasurado] em 
execução, os serviços de importancia e de interesse geral que foram creados e estão sendo ampliados não 
correspondem aos gastos feitos? 
 Assim como procura fazer justiça á sua propria administração não a negue o “Estado” ás alheias, sejam 
publicas ou particulares. E reflictam os nossos collegas que o primeiro dever de um jornal que quer falar ao 
grande publico é procurar manter, ao menos, um pouco de logica nas suas affirmações, nas suas attitudes, no seu 
modo, emfim, de commentar os factos de cada dia. 
 
Texto 61 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 5 set.1926. Notas & Informações, p.4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

O sr. dr. Antonio Carlos, futuro presidente de Minas, pronunciou em Juiz de Fora, em 1º. do corrente, 
um discurso de que convem destacar o trecho seguinte: 
 “Se, a proposito do processo eleittoral, e na orientação de mais vivamente interessar o eleitor mineiro na 
escolha dos seus representantes, me é permittida alguma insinuação ao legislador, eu suggeriria a experiencia da 
mui preconisada votação secreta e a inclusão, nas leis eleitoraes do Estado, do voto cumulativo; e se tambem a 
esse respeito me é licito formular um pedido aos mineiros que se empenham em lutas eleitoraes, esse é o de que 
jamais dêm a sua solidariedade aos actos de força ou de fraude praticados ou tentados contra a livre e verdadeira 
manifestação das urnas”. 
 Não se poderiam desejar expressões mais claras nem mais nobres na bocca de um homem publico 
altamente collocado. Tudo, nessas expressões, respira pureza de sentimentos, elevação de idéas, meditado 
criterio e até certa dóse rara de desprendimento pessoal. 
 Quanto ao que se refere especialmente ao voto secreto, medida pela qual nos temos batido sem cessar 
durante varios annos, não poderiamos igualmente exigir declaração mais positiva. O futuro presidente de Minas 
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é partidario convicto e decidido do voto secreto, como meo de luta contra “os actos de força e de fraude 
praticados ou tentados contra a livre manifestação das urnas”. 
 Poderá objectar-se que s.exa. não é partidario do voto secreto, mas partidario apenas de uma experiencia 
dessa medida. Questão quasi exclusivamente de palavras. Os partidarios do voto secreto não querem senão que 
elle seja experimentado. Todas as leis, eleitoraes ou não, podem ser consideradas como experiencias. 
 Apenas, o que os partidarios do voto secreto reclamam é que essa experiencia eleitoral seja feita 
honestamente, sinceramente, sem truque, e sem impaciencia quanto aos effeitos legitimamente esperados de 
accôrdo com as anteriores experiencias de outros paizes. Isto é o que tambem deve desejar o sr. dr. Antonio 
Carlos. 
 Sentimo-nos tentados a tecer francos louvores a s.exa. pela nobreza das suas expressões no discurso de 
Juiz de Fora e pela positividade corajosa da sua declaração a respeito do voto secreto. Infelizmente, outros 
politicos de alta collocação têm usado de expressões tão nobres como aquellas e têm feito declarações tão 
positivas como a de s.exa. acerca do voto secreto, sem que entretanto hajam querido ou podido retificar umas e 
outras no exercicio de poder que lhes foi confiado. 
 Embora nem [ilegível] da sinceridade do futuro presidente de Minas, não nos é licito, dados os 
exemplos e dada a fraqueza das melhores intenções diante das realidades ingratas, preferimos registrar as 
palavras do sr. dr. Antonio Carlos e aguardar que essas flores inesperadas se convertam nos frutos que temos o 
direito de esperar. 

 
 
Texto 62 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 10 set. 1926. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Ainda vimos a tempo de registrar, como convém, o facto notavel de o anniversario da independencia ter 
sido celebrado, este anno, em nossas escolas officiaes, no dia 7 de Setembro... 
 Lendo o periodo que ahi fica o leitor que por qualquer circunstancia não se ache bem ao corrente do que 
se passa em S. Paulo, poderá lobrigar alli uma innabillidade de redacção, e perguntar em que data queria o 
“Estado” que fosse festejada a independencia, ou em que dia achavamos que pudesse cahir o 7 de Setembro. 
 É que esse leitor não conhece o caso. Em S. Paulo, há varios annos, o grito do Ipiranga era 
commemorado pelas escolas, não no dia 7 de Setembro, mas na vespera. Festejava-se, em verdade, com a 
maxima convicção, um anniversario que ainda não era tal. Essa coisa fugitiva, que, segundo a experiencia nos 
ensina, não pode durar mais do que um dia, as nossas escolas faziam exactamente como se ella durasse dois dias. 
 Em vão se perguntava á Directoria da Instrucção e ao governo porque mandavam festejar o 7 de 
Setembro, regularmente, na vespera, e não num outro dia qualquer, a juizo dos directores de escolas: se a questão 
era de commodidade, não havia motivo algum para se deixar de tomar essa ultima medida, que satisfaria 
plenamente o requisito. 
 Em vão se allegava que certos actos symbolicos ou culturaes, estreitamente ligados ao calendario, não 
podem ser dissociados da folhinha sem graves inconvenientes, o maior dos quaes é tocar-se com mão sacrilega a 
propria essencia do symbolismo, e não é dos menores o risco de se cahir no ridiculo daquelle chefe politico da 
roça que, para receber com devida pompa a visita do imperador, mandou fazer uma festa de Semana Santa muito 
antes da quaresma. 
 Em balde se tentava fazer vêr ao governo e á directoria do ensino que a pratica adoptada era além de 
tudo illegal, porque a festa nacional marcada por lei cahia determinadamente no dia 7, e, sendo illegal, constituia 
uma repetida lição de commodismo civico dada á infancia das escolas sob exterioridades de regosijo patriotico. 
 As autoridades emperravam na resolução assentada, certas, naturalmente, de que importava mais ao seu 
prestigio repetir todos os annos o erro inicial, do que corrigir o erro logo em começo. E foram assim passando os 
annos. Nesse lapso de tempo, reformaram-se muitas coisas, inclusive a Instrucção Publica, mas o dia 6 de 
Setembro continuou a ser votado á commemoração do dia 7. Era como uma conquista maxima e intangivel. 
 Afinal, agora, quando menos se esperava, restabeleceu-se o pleno dominio da lei e com elle o respeito 
devido ao calendario. Não é, por certo, uma aurora que surge, mas é um pequeno acontecimento que merece 
registro e que, por coherencia, deve ser applaudido por aquelles que, como nós, nunca se contornaram com a 
estravagancia ora extincta. 
 Aqui, fiquem, pois, os nossos applausos a justa medida, – e possa ella ser continuada por outras que 
igualmente nos dêm a doce opportunidade de bater palmas. 
 
Texto 63 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
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Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 23 set. 1926. Notas & Informações, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

O problema da falta de trabalho, que tanto preoccupa os governos britannicos desde a terminação da 
guerra, parece destinado a ser ainda por muitos annos o pesadello dos dirigentes deste paiz, diz um 
communicado da “United Press”. Agora, devido á gréve dos mineiros, a situação assumiu um aspecto ainda mais 
grave. 
 As estatisticas officiaes publicadas no dia 26 de Julho sobre a crise industrial, apresenta os seguintes 
algarismos: homens desoccupados, 1.163.300; rapazes, 45.100; mulheres, ...... 324.900; raparigas, 47.000, ou 
seja um total de 1.605.500, em comparação com 1.197.631 na mesma data do anno passado. 
 Explica o Ministerio do Trabalho que a estatistica registra o numero de desoccupados com “exclusão 
das pessoas que deixaram o trabalho na industria mineira carbonifera por causa do conflicto”, mas como é 
natural esse conflicto deu margem a que outras industrias attingidas pela escassez e carestia do combustivel 
reduzissem o numero de seus operarios, segundo se demonstra mediante uma recomplicação de cifras das 
principaes industrias, altos fornos, fundição de aço, officinas mecanicas, tecelagem de algodão e lan, estradas de 
ferro etc, que no mes de abril ultimo tinham 432.922 desoccupados emquanto agora [ilegível] 812.269. 
 Acredita-se que logo que seja resolvida a gréve das minas de carvão, as industrias absorverão de novo 
esses quatrocentos mil desoccupados, tanto mais ao se realisarem as prophecias optimistas officiaes de que a alta 
industria e o commercio britanico sahirão desta rude prova com maior energia e prosseguirão na luta pela 
conquista dos mercados mundiaes, onde tem tão encarniçados concorrentes. 
 Outras opiniões não menos competentes, embora menos optimistas, fazem observar que não é de suppor 
que melhore a sittuação do mercado mundial, com a rapidez que seria para desejar, assim como não há razão 
para presumir que os competidores da Gran Bretanha não continuem a envidar os seus maximos esforços afim de 
reter os mercados já conquistados. 
 A única solução definitiva, na opinião de muitos, seria a execução de um grande plano de politica 
imperial que estimulasse a emigração de gente e de capitaes para os dominios e colonias, plano que ao mesmo 
tempo servirá para desenvolver a exploração dos recursos naturaes das possessões britannicas de Ultramar. 
Mediante uma campanha combinada em favor do incremento do intercambio Inter-Imperial, os industriaes do 
Reino Unido teriam mercados seguros e trabalho para a excessiva população destas ilhas. 
 
Texto 64 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 15 jul. 1927, p.6. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Processos dissolventes 
 
 Fiel aos seus processos dissolventes com os quaes, não raro, em vez de servir procura mystificar a 
opinião publica, o “Estado de São Paulo”, sentindo hontem a consagração nacional que envolveu a posse do sr. 
Julio Prestes não podia deixar de inserir uma “nota” cheia de asperas injustiças e com as quaes principalmente se 
buscava ferir o Partido Republicano. 
 “Que querem os democraticos?” perguntavamos hontem mesmo no nosso editorial em que se examina o 
insolito movimento que agora tentaram, talvez para levar um vigor ás suas fileiras notoriamente 
desorganisadas... 
 As considerações que nesse editorial expedíamos já eram resposta sufficiente á “nota” do “Estado de 
São Paulo” no tom em que surgiu. Por isso nos dispensamos, neste momento, de nos alongarmos. 
 Queremos apenas salientar que nem o Partido Republicano, nem a figura inolvidavel de Carlos de 
Campos serão attingidos com arremettidas ineptas. 
 Reconhece o proprio “Estado” que o governo Carlos de Campos, prematuramente encerrado pela morte, 
prestou serviços inestimaveis, como a campanha contra a bró[ ]a do café que salvou, na verdade, a riqueza 
nacional. Proclama ainda que teve uma policia excellente, efficaz e superiormente orientada. 
 Duas vezes, porém, o governo Carlos de Campos salvou, com o café, a riqueza nacional. A campanha 
economica, plenamente victoriosa e consubistanciada, no Instituto do Café não foi menos brilhante que a 
sanitaria. 
 Poderia o Brasil passar hoje sem o Instituto do Café – obra de clarividencia e de patriotismo – que ahi 
está de pé, desafiando os zoilos, que será mantido e que garantiu á lavoura um periodo de segurança como jamais 
havia conhecido? 
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 Orgam democratico, quiz o “Estado” repisar baboseiras democraticas ás quaes não ha mais quem preste 
attenção contra o Instituto. 
 Facil é encontrar nas collecções do “Estado” referencias elogiosas á administração da Sorocabana. A 
remodelação desta estrada de ferro foi o serviço de alcance nacional. Pretenderá agora o porta-voz democratico 
negar que o governo Carlos de Campos o haja prestado? 
 Ignorará, porventura, a necessidade e o valor das obras de aperfeiçoamento da rede de exgottos e da 
melhoria, do abastecimento de aguas da capital tão corajosamente lançadas e em pleno andamento? 
 E quantos outros serviços menores, mas de authentica valia, não poderiamos enumerar si não 
quizessemos ser breves! 
 Mas ha incoherencias que são proprias das causas más avultam nessa “nota” de nenhum cabimento. 
 São Paulo, apesar da sua preponderancia economica e da sua educação politica, por diversas 
circumstancias, entre as quaes o patriotico desprendimento de seus homens de governo, esteve um tanto afastado 
da suprema direcção da Republica. A esta voltou, pela vontade da Nação, com a ascenção á presidencia do sr. 
Washington Luis. Pois o periodo em que esse auspicioso facto occorreu é exactamente apontado como o da 
diminuição da nossa terra no conceito da Federação. 
 A verdade é que nesse periodo de agitações criminosas São Paulo, rudemente trahido e golpeado, esteve 
á frente do movimento de reacção nacional que salvou, com a ordem e o principio da autoridade, o decoro da 
civilização brasileira. E, para felicidade do Brasil, deu um dos seus grandes estadistas para a chefia da Nação. 
 Periodo brilhante, pela vibração da lucta em pról da boa causa, periodo de incomparavel efficiencia 
civica. É, pois, natural que busque denigril-o, com intrigas ineptas, o jornal que ainda não ha muito fazia o elogio 
dos canhões da revolta e serve á politica de um agrupamento que, como o definiu o ministro aposentado 
Guimarães Natla, “é fructo da revolução”... 
 Com o eminente sr. Julio Prestes que chega, como os factos estão eloquentemente mostrando á 
presidencia do Estado não só como depositario da confiança dos paulistas, mas da Nação, vamos ter ordem, 
trabalho propulsor, dignidade da vida publica, liberdade e justiça, isto é CONTINUIDADE DAS 
ADMINISTRAÇÕES SUSCITADAS E MANTIDAS PELO PARTIDO REPUBLICANO. 
 Encerrado aqui o cyclo da revolução, não se perseguiu fosse a quem fosse: A censura de Imprensa, com 
o estado de sitio, só excepcionalmente foi applicada, e apenas para noticias de caracter militar. Manteve-se 
completa liberdade de critica. 
 Si compressão houvesse seria a policia o orgam necessario dessa compressão. Mas si o “Estado” 
proclama, com enthusiasmo, a superioridade da orientação policial, como vem falar de direitos violados e de 
falta de liberdade? 
 Não se illudam os nossos collegas. Estas contradições tão calvas tudo compromettem. O publico lê e 
compara. E não póde tomar a serio allegações de que o disparatado é por demais evidente. E tanto mais quanto o 
ambiente – quando todos se acham cansados das explorações democraticas e mashorqueiras e só se quer ordem e 
paz – é refractario aos processos dissolventes. 
 
Texto 65 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 3 nov. 1927, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Malogro do Derrotismo 
 

O gesto do sr. presidente da Republica, oppondo-se á decretação da moratoria e á emissão de papel 
moeda, para o combate á crise passageira que atravessa a nossa lavoura de café, e suggerindo as providencias de 
que, para esse fim, os nossos proprios recursos nos permittem lançar mão sem o sacrificio dos interesses geraes 
da collectividade, repercutiu lisongeiramente dentro e fora do paiz, reunindo a unanimidade dos applausos das 
consciencias esclarecidas e dos espiritos isentos de paixão. Ainda hontem, os telegrammas se referiam aos 
conceitos, altamente honrosos para nós, com que o “Times” exal[  ] a attitude sensata e patriota do preclaro sr. 
Washington Luis dizendo que ella não só produziu a melhor impressão na praça de Londres como contrubuiu 
para elevar ainda mais o crescimento do Brasil. 
 Estadista de pulso, com uma visão admiravel das nossas cousas, conhecendo perfeitamente os nossos 
problemas, estando absolutamente íntegrado com as nossas questões essenciaes, acompanhando com desvelo e 
carinho a marcha dos nossos negocios, o honrado chefe da nação não iria, de certo, aceitar sem maior exame o 
emprego de recursos perigosos e só admissiveis em casos extremos, como a moratoria e a emissão de papel 
moeda. 
 Isso mesmo reconheceram os representantes das sociedades agricolas de São Paulo que foram ao Rio de 
Janeiro conferenciar com s.exc. 
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 Não estavamos, nem estamos ante á imminencia de qualquer calamidade. O que se passa comnosco é 
apenas um reflexo da situação de embaraço em que subitamente se viram os grandes mercados financeiros, mas 
da qual já se vão elles gradualmente libertando. Todos os productos soffreram baixa sensível nas suas cotações: 
haja vista o que se deu com o trigo e as carnes da Argentina e, entre nós, com a lã do Rio Grande do Sul. Delles 
todos, entretanto, foi exactamente o café o que melhor e com mais efficiencia póde reagir aos effeitos da crise 
que avassallou as maiores praças internacionaes, como Londres, Nova York, Berlim e Amsterdam, tendo ante-
hontem registrado, por exemplo, na Bolsa new-yorkina, uma nova alta de 65 pontos. E aí o café pôde resistir, 
dessa maneira, ao embate tremendo que sofreram os principaes mercados é porque o aparelhamento de sua 
defesa repousa em bases solidas, permittindo-lhe enfrentar a crise, que é geral, sem ressentir-se de maiores e 
mais profundos abalos. 
 As condições do Brasil são, de resto, ainda uma vez observamos, superiores ás de todos os demais 
paízes. O valor de sua moeda se mantem inalteravel, a cotação de seu grande producto exportavel supporta, com 
impavidez, as consequencias da [ilegível] que assolou o seu maior mercado de consumo, as suas disponibilidades 
são de [rasurado] a assegurar-lhe absoluta calma e confiança. Por que, então, intranquillidade? Por que 
inquietação? Por que panico? 
 Passado o desassocego dos primeiros dias, chegaram todos á conclusão logica de que, não apenas 
estavamos armados dos elementos necessarios á debellação da crise, como esta não offerecia a gravidade que 
insinuavam, [ilegível], os inimigos da nossa grandeza e do nosso bem-estar. Tudo fôra somente o resultado de 
uma incrivel campanha derrotista, cujo objectivo único era desarticular e desorganizar a vida da nação, 
campanha contra a qual, porém, a lavoura de São Paulo se voltou heroica e decisivamente, suffocando-a, ella 
propria, no seu nascedouro. 
 Descoberta a mystificação, o que se viu foi o ambiente reintegrar-se, sem perda de tempo, na 
normalidade anterior – prova provada de que a crise não tinha as proporções que buscaram fazer crer os 
alarmistas proffissionaes. Bastou que o eminente sr. Washington Luis appelasse para o bom-senso dos 
fazendeiros de café, pondo-lhes deante dos olhos o verdadeiro quadro da situação, para que tudo 
immediatamente se esclarecesse. 
 A segurança, pois, com que agiu s. exc. livrou o Brasil de consequencias terriveis para o seu credito e 
para-a sua economia. É mais um serviço notavel que a nação fica devendo ao seu tino de administrador e ao seu 
patriotismo. 
 
Texto 66 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 15 jul.1927. Notas & Informações, p. 3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Somos conservadores. Entre os regimes collectivistas ou communistas, que abolem a propriedade 
particular, e os outros, que a mantêm, não vacillamos. Somos pelos outros. Nem a organisação social nem a 
doutrina política dos comunictas nos seduzem. Os processos de acção que elles têm posto em pratica [ilegível] 
nos provocam horror. Todas as tyrannias, sejam as dos aristocraticos, sejam as da plebe, sejam as dos 
capitalistas, sejam as dos operarios, nos revoltam. Não comprehendemos a vida social sem a doçura da liberdade. 
 Dito isto, está dito que não recusaremos a nossa solidariedade aos que combateram o communismo.Tel-
a-á o governo do Brasil quando o communismo constituir, na verdade, um perigo para o Estado. 
 Não a daremos, todavia, por emquanto não fôr modificado, no sentido que exporemos, o projecto que, 
com esse intuito ostensivo mas com outro objectivo occulto, foi apresentado á Camara dos Deputados Federaes. 
 Antes de o analysar precisamos verificar de que armas dispõe o governo para se medir com o 
communismo e até onde poderá caminhar na seção repressiva ou se preferem, defensiva, sem sahir de orbita 
constitucional. 
 O communismo age principalmente por intermedio das classes operarias. A greve é uma das suas 
predilectas. Ora, a lei brasileira não póde prohibir as greves. A prohibição iria ferir um direito fundamental, 
garantido pela Constituição, que é o direito á liberdade de trabalho. Póde [rasurado] impôr aos operarios ou 
patrões [rasurado] os serviços. A Inglaterra vai mais longe. Pelo “bill” das “Trade Unions”, que acaba de ser 
votado no Parlamento, considera illegaes e, portanto, passiveis de penalidade as greves generalisadas. O texto da 
nova lei é claro e categorico: “Qualquer greve que vise outra coisa que não a sustentação de uma controversia 
industrial, no officio ou na industria em que os grevistas estão empregados, é uma greve illegal, desde que 
procure exercer uma coacção sobre o governo ou intimidar a collectividade. Constitue violação á lei começar, 
proseguir ou sustentar com dinheiro essa greve illegal.” A lei brasileira não cogita das greves desse caracter. O 
governo, dentro da lei, está desarmado contra as greves geraes ou, melhor, contra as greves de intimidação á 
collectividade. 
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 Podem os communistas executar o seu programa por meio da Imprensa e por meio de [ilegível]. Aqui, a 
lei os protege francamente. A Constituição estabelece que em qualquer assumpto é livre a manifestação do 
pensamento pela imprensa ou pela tribuna. Prohibir a exposição e doutrinas communistas, pela imprensa e pela 
tribuna, é desrespeitar esse dispositivo. 
 Outro preceito constitucional assegura a todos a faculdade de se negociarem e reunirem livremente sem 
armas. Vedar o funccionamento de sociedades operarias, ou mesmo, de sociedades communistas é contrariar 
essa disposição. Existe lei, o decreto 1.269 de 17 de Janeiro de 1921, que, praticamente, realisa esse objectivo. É, 
porém, evidentemente, uma lei inconstitucional. Admira até que o governo, na recente reforma constitucional, 
senhor como esteve do Congresso, não obtivesse para sanar esse vicio. De um momento para outro, o Supremo 
Tribunal será capaz de ler a lei de 1921 logo em seguida ao paragrafo 8.o do artigo 72 da Constituição e nesse 
momento estará o governo sem recurso legal contra as associações que elle chama nocivas ao interesse publico... 
 Tudo isso devemos ao habito de votar leis [ilegível]. 
 De um namoro desabusado com o collectivismo, passa o legislador brasileiro, frequentemente de 
coração leve, para a [ilegível] escandalosa com o capitalismo. Reaccionario pela manhan, chega a ser, á tarde, 
quasi revolucionario... Dahi o que se vê. Por isso a nossa legislação social é um curioso mosaico de doutrinas 
contradictorias. 
 Em duas palavras: o governo não está apparelhado para lutar com o communismo. Ficará apparelhado 
com a lei apresentada á Camara dos Deputados? Será essa lei, com effeito, machina de guerra contra o 
communismo? 
 É o que veremos amanhan. 
 
Texto 67 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 17 jul. 1927. Notas & Informações, p. 4. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Entrou em vigor a lei municipal que veda o funccionamento, aos domingos, das officinas graphicas. 
 Já tivemos opportunidade, logo que se divulgaram os debates havidos na primeira discussão, de externar 
o nosso modo de ver a respeito dessa lei. 
 Dissemos que ella é, antes de mais nada, lesiva ao publico, a quem rouba annualmente mais de 
cincoenta edições; prejudica todas aquellas empresas que têm necessidade imprescindivel de annuncios as 
segundas-feiras; e porfim contraria os assignantes habituados á leitura dos quotidianos, como a um café. 
 Depois, – e isso é a nosso ver, que mais importa – a Camara Municipal, com alçada sobre o município 
que a elege, legislou para o Estado inteiro, e para o Brasil tambem, pelo menos naquellas localidades onde os 
jornaes paulistanos têm assignantes e onde não existe lei proibindo o trabalho graphico dominical. 
 Se a nossa edilidade quizesse, realmente, proteger aquelles jornalistas que reclamaram a adopção da 
medida, e que por certo não gosam do direito de folgar uma vez por semana, se quizesse, de facto, amparar os 
legítimos direitos desses funcionários, nada mais facil lhe era do que determinar o repouso semanal obrigatorio.  
 O cumprimento do dispositivo seria sempre facillimo de verificar, diante das reclamações dos 
prejudicados. 
 Tal medida tinha a vantagem de conciliar os interesses de todos, empresas, publico, auxiliares... talvez 
por isso não a adaptaram. 
 Em cumprimento á determinação legislativa, o “Estado” não publicará mais a sua edição da segunda-
feira. 
 Isso não obsta a que continuemos a achar a lei injusta e que continuemos a nos bater contra ella. 
 
Texto 68 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 20 ago. 1927. Notas & Informações, p. 3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
  

O sr. presidente do Estado deve estar triste consigo mesmo. Faltou-lhe energia para resistir a um 
reclame partidário, e para os homens da sua tempera todos os desfallecimentos da energia costumam ser occasião 
de tristeza profunda... 
 Geraes movimentos de applaudos acolheram os primeiros actos do governo do sr. Julio Prestes. Nasceu 
em quasi todos os peitos, comtemplando-os, a esperança de que nas mãos de s. exa. outro rumo tomaria a vida 
politica e administrativa do Estado. Não diremos que essas esperanças já se apagaram. Diremos, porém, e não 
exaggeramos, que soffreram grave desmaio á noticia de que, para servir a interesses partidarios, o sr. Julio 
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Prestes levou a policia de São Paulo a perder dois antigos auxiliares de rara e alta competencia technica: os drs. 
Moysés Marz e Carlos Ameride de Sampaio Vianna. 
 Sentiram-se mal, nos seus cargos, esses dois probos funcionarios pela rectidão com que andaram em 
diligencia que lhes foi confiada pelo juízo federal em processo que se está instruindo contra delinquentes 
politicos. A uma certa altura, faltou-lhes o apoio de chefe do governo, havendo mesmo quem assegure que, peor 
do que isso, tiveram contra si, viva e rude, a expressão de descontentamento do sr. presidente do estado. Para 
felicidade de S. Paulo e do seu presidente, desejavamos que esta versão não fosse verdadeira.  
 Não é sem pesar que deixamos nesta columna, onde com tanta sinceridade e satisfação ficaram 
archivados os nossos applausos aos primeiros actos do novo governo, a nossa palavra de censura á attitude 
infeliz que o sr. presidente do Estado assumiu nesse delicadíssimo caso. 
 Nada assenta tão mal aos chefes de governo como as demasias de particularismo e os collapsos de 
serenidade. 
 Ainda há pouco, o sr. presidente da Republica, devido a um desses collapsos, não soube defender a 
compostura do cargo em acto simples e normal de administração, mandando lavrar em termos inconvenientes o 
decreto de demissão do primeiro procurador da Republica neste Estado, dr. Oswaldo Chateaubriand, que foi 
tambem, como funccionario, um excellente servidor da nação. 
 Tudo isso está errado. Se não nos vier do alto o exemplo da tolerancia e da calma, do baixo é que, 
decididamente, não virá. Não podem os governos exigir polidez e indulgencia dos cidadãos quando são os 
primeiros a espantal-os com o espectaculo da truculencia partidária e dos excessos verbaes... 
 Tiremos os olhos dos abarracamentos onde se alojam os partidos e os amigos, estendamol-os para além 
do campanario em torno do qual nos agrupamos e deixemos que se embebam, gososos e tranquillos, na doce e 
angusta figura da patria...  
 Só assim é que alguma coisa valerá o pouco ou o muito que fizermos. Só assim é que alguma coisa 
poderemos fazer que não seja totalmente insignificante ou tristemente perniciosa. 

 
Texto 69 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S.Paulo, 3 nov. 1929. Notas & Informações, p. 3. 
Gênero: carta de editor 
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Um clamor geral: a lavadoura não pode ficar á mercê das incertezas das valorisações ephemeras. É 
preciso que se lhe dê um apparelho de defesa permanente. O problema do café não póde ser, indefinidamente, 
um problema administrativo.Tem que ser, e o mais depressa possivel, um problema mercantil. 
 O clamor foi ouvido: nasceu o Instituto de Café. Organisação autonoma, pessoa juridica; o Instituto 
seria o apparelho destinado a defender o productor contra as especulações dos intermediarios. Seria, entre elle e 
o consumidor, o canal estreito mas seguro, limpo e facil por onde as safras deslisariam suavemente, sem 
atropelos, sem tumultos, sem precipitações, sem congestionamentos, num rythmo perfeito, numa corrente 
harmoniosa. 
 Primeira surpresa, primeira decepção! Em vez de se fazer mercantil, o apparelho faz-se politico. 
Sonega-se á lavoura o direito de ter voz preponderante no seu conselho director. Tudo se enfeixa nas mãos do 
secretario da Fazenda. De onde se esperava um centro de actividade commercial, sae uma nova repartição 
publica... Dominadora, como sempre, a politica absorve tudo. Quem pensa, quem ordena, quem delibera é o 
governo. É elle o Instituto. A lavoura, essa, paga... É a única prerogativa que lho não arrebataram. 
 Decepção suprema: de repente, inesperadamente, em pleno ceu azul, estala um raio; o apparelho fende-
se, o seu conductor fraqueja e um grito de terror erque-se de todas as bandas. O café, desamparado, toma o rumo 
dos despenhadeiros e a lavoura, ferida na sua confiança e nas suas esperanças, ergue os braços, desesperada, para 
os que a expelliram da camara de commando... 
 Epilogo: nem o apparelho  póde recomeçar o trabalho sem concertos radicaes, concertos que lhe toquem 
até na estructura geral, nem a sua direcção póde continuar exclusivamente nas mãos dos que a empolgaram. 
Outra coisa tem que ser feita e outros homens têm que ser postos na alvanca do commando. O espírito mercantil 
há de tomar o logar ao espirito burocratico, a politica há de ceder o passo ao bom senso e a lavoura há de volver 
á gestão do que é seu. Não se faça isso, persista-se na organisação actual e a crise de hontem será, apenas, o 
prologo de outra mais intensa, mais longa, e mais grave. 
 Repetimos: não estamos fazendo, nem queremos fazer, recriminações. Estamos observando, 
raciocinando e concluindo. Por outras palavras, estamos depondo. Ouçam-nos, ou não nos ouçam, estamos 
cumprindo o nosso dever de paulistas, amigos da lavoura, e de brasileiros, ciosos da prosperidade collectiva. Não 
nos move qualquer intenção occulta; não fazemos o jogo de partido algum. Move-nos, unicamente, o amor do 
nosso Estado e fazemos o jogo somente do partido dos que trabalham e não se submettem, como se fôra uma 
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sentença inappellavel, ao conceito dos que consideram os homens que povoam o Brasil incapazes de explorar e 
valorisar as riquezas immensas que dormem no seio das suas terras. 

 
Texto 70 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 3 set. 1930, p.3. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
Idéa extravagante 

 
 O “Estado de São Paulo”, que é o mais autorizado orgam da mashorca, desilludido, talvez, pelas 
declarações pacifistas do Rio Grande do Sul, de onde esperava viesse o grito de rebelião, que tanto o havia de 
alegrar, resolveu, de alguns dias a esta parte, envolver-se na vida intima do Partido Republicano Paulista a traçar 
orientação que ninguem lhe pediu, pois a serenidade e o patriotismo dos altos dirigentes dos destinos de São 
Paulo jamais careceram dos conselhos tendenciosos de quem vinha a provocar e a alimentar a desordem. 
 Deseja o “Estado”, com o intuito manifesto de perturbar o nosso trabalho constructivo, que nunca, como 
neste momento, reclamou tanta calma, se proceda já, á escolha do successor do sr. dr. Julio Prestes, quando estão 
todos fartos de saber que a presidencia de São Paulo não está vaga. Seria extravagante e provocaria o caso o 
commentario irreverente do proprio “Estado” si os homens de responsabilidade na nossa politica cogitassem do 
problema ainda prematuro. Verificada a vaga, a eleição, por força da lei, terá que se realizar dentro do prazo fatal 
de quarenta dias. Procedente seria o açodamento do “Estado” si esse dispositivo legal não fosse observado. 
Como, entretanto, ninguem pensará em desrespeital-o, mesmo porque não chegou siquer a hora de ser cumprido, 
a “nota” do contemporâneo não passa de uma das tantas calinadas a que já nos acostumou. 
 Mas o “Estado”, para dar apparencia de seriedade á sua argumentação absurda, accentu’a que a escolha, 
que tanto o preoccupa, deve ser feita sem demora e sem estar a vaga aberta, porque ao futuro presidente cumpre 
elaborar orçamento, que não é exacto, visto competir ao Congresso essa função. O executivo, aqui, como em 
toda parte, envia ao parlamento os dados para a lei annua, cabendo, entretanto, ao legislativo, a tarefa de 
organisal-a, examinal-a e discutil-a. Seria intromissão indebita, intromissão que o “Estado” não deixaria de 
fulminar com a sua critica mal humorada, si o candidato, antes de eleito e de reconhecido, quisesse, invadindo 
attribuições alheias, influir numa lei dentro da qual teria que governar apenas pouco meses. 
 O “Estado”, aliás, nunca se lembrou de semelhante extravagancia. E, si somente agora sahiu-se com a 
innovação, é porque conhecidas como são as suas preferencias, seu empenho é agitar. Ao “Estado” não interessa 
a prosperidade de São Paulo: o que lhe interessa é o homem, consoante o programa que vem desenvolvendo, só 
póde ser aquelle que souber desorganisar o trabalho paulista: um dos revolucionarios, por exemplo, que mais se 
tiver recommendado pelas suas façanhas politicas... 
 Para a felicidade de nossa terra, porém, isso não se dará. O patriotismo e a clarividencia dos dirigentes 
do Estado e dos chefes da politica paulista saberão, como sempre souberam, consultar os interesses de São Paulo 
e, no momento opportuno, dirão a palavra decisiva que receberá, como invariavelmente tem recebido, o [ilegível] 
dos paulistas bem orientados, que não rezam pela cartilha envenenada de pernicioso orgam que, com a mascara 
de conservador, outra cousa não faz si não insultar todos os movimentos perturbadores da nossa vida. 
 A lei orcamentaria, este anno, como nos annos anteriores, como sempre, virá, de accôrdo com as 
necessidades e as possibilidades de São Paulo, estudada, examinada e debatida com o criterio, o elevado e o 
patriotismo a que o Executivo e Legislativo nos acostumaram. 
 De mais a mais, é preciso accentuar que o problema que o “Estado” quer, a viva força, e sem 
autoridade, focalizar, antes do tempo, começará a ser ventilado quando as tabelas orçamentarias que o Executivo 
sempre remetteu ao Congresso já estiverem organisadas, como, aliás, invariavelmente tem acontecido. 
 Ora, si assim é, e assim é, de facto o “Estado de São Paulo” perdeu mais uma optima occasião para ficar 
calado... 
 
Texto 71 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 4 set. 1930, p.5. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
EXPEDIENTE DO “CORREIO PAULISTANO” 
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 Está percorrendo as cidades principaes servidas pela Estrada de Ferro Sorocabana o nosso representante 
professor Augusto Nogueira, o qual tem poderes para angariar assignaturas, nomear agentes e cuidar, emfim, de 
todos os assumptos referentes ao nosso jornal. 
 Está, egualmente, percorrendo a linha Bragantina, o sr. José Fernandes Machado. 
 É nosso representante nos Estados do norte, o sr. Tertuliano de Castro, residente na Bahia. 
 Com poderes também para angariar assignaturas, publicações, criar agencias, substituir agentes e tratar, 
emfim, dos nossos interesses, está percorrendo as cidades do triangulo mineiro e as de Goyaz, o sr. Adelardo 
Teixeira. 
 
Texto 72 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: Correio Paulistano, 7 out. 1930, p.2. 
Gênero: carta de editor 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
O DEVER DO PAULISTA  

 
 O innominavel crime que os elementos perturbadores consummam contra a Republica, com o apoio de 
duas unidades da Federação, collocando-se fóra da lei, attentam contra a ordem constitucional e contra a vida do 
povo brasileiro, encontrou de parte de toda a nação a mais prompta repulsa e, de parte das nossas gloriosas 
classes armadas, a mais fulminante reacção. Insulados e premidos nos territorios cuja integridade legal deviam 
garantir e que violaram para derramar inutilmente sangue patricio, o situacionismo mineiro e o gaucho estão 
recebendo o justo castigo da sua rebeldia. 
 Colhendo a vida nacional no momento em que restava o rythmo do seu trabalho dentro de uma éra de 
nova prosperidade, a indignação de todos os patriotas contra os desordeiros não tem limites. É que a indole do 
nosso povo é pacifica e amante da ordem, preferindo o trabalho, que é fecundo, á mashorca, que é deshonra, 
penuria, luto e destruição. 
 Não sairá dos seus fócos, para ahi ser esmagada, a infecção revolucionaria, atiçada por um odio 
sectario, criminoso e brutal. 
 O governo forte e prestigiado pelo patriotismo de todas as forças armadas e pela dedicação 
incondicional do povo, que, unissono, condemna o innominavel crime, está liderando o resto do paiz desses 
elementos cujo fito é ferir o coração da Republica. Indignada mas tranquilla, a população paulista assiste á 
extincção do surto revolucionario, sem interromper o seu trabalho, nem alterar o movimento normal e fecundo 
da sua vida. Com perfeita cohesão de vista[ ]e enthusiastico arroubo de patriotismo, o governo da União e dos 
demais Estados age com energia e bravura, podendo o povo brasileiro, sob essa protecção segura e alerta, 
continuar confiante sua admiravel obra de civilização. 
 O nefando desejo de humilhar os paulistas, destruir suas realizações, aniquilar sua fortuna conquistada 
através de tão penosos esforços, desejo que anima os rebellados e que se nutre da ambição e do odio, ainda desta 
vez não será satisfeito. 
 A tentativa impatriotica de fragmentar a unidade da patria, por tantos seculos mantida pelo genio 
politico de nossos maiores, será reprimida por essa formidavel coalisão de forças conservadoras e fieis ás 
tradições mais nobres da nossa cultura. 

Com o Brasil, S. Paulo continuará de pé, intangido na sua integridade e na sua honra, defendendo no 
seu sagrado territorio todo o esforço nosso e dos nossos antepassados. Esse patrimonio foi creado dentro do 
dominio da lei por nossos paes, por nós e por nossos filhos. É um legado que nossa consciencia juridica defende 
com exacerbado amor, capaz, em qualquer emergencia de todos os sacrificios. 
São nossos lares cheios de pureza dando conforto ás pessoas que mais amamos; são as nobres memorias dos 
nossos ascendentes que têm nesses lares um altar sagrado e intangivel. 
Espesinhar tudo isso é consummar um attentado tão nefando, tão repugnante, que a simples hypothese de se 
tornar possivel, todos os paulistas se erguem, como um só homem, na defesa deste querido pedaço do Brasil, 
pedaço que é particularmente seu. 

Confiantes, unidos, destemerosos mas vigilantes, os paulistas continuam seu trabalho, a[  ]themizando 
os perturbadores da ordem nacional e promptos para todos os heroismos. A rebeldia será suffocada. O crime 
punido. Nada attingirá a honra de São Paulo, que também encarna a honra do Brasil, porque para mantel-a 
integra, todo o paulista saberá cumprir o seu dever. 
 
Texto 73 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
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Gênero: carta de editor 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Errou, por isso morreu 
 
 O espirito da desordem é feito de confusão. Fructo do erro, só pode gerar o erro. Filho da destruição, 
crea o vacuo em torno de si. 
 A mashorca falhou. Contava com a surpresa. Si o golpe desferido não assombra, não desarma e vence 
no primeiro embate, a bernarda não vai além do motim, de indole policial, necessitando apenas a acção primitiva 
da força, porque moralmente já o condemnou o civico anathema nacional. 
 O erro dos empreiteiros da revolta residiu em si convencerem mais em si mesmos, que ao povo 
brasileiro. Sua allucinada campanha de descredito nacional, paga e insincera, tenaz e criminosa, illudiu-os. Grave 
injuria faziam ao bom senso do povo do Brasil, imaginando que a calumnia era fecunda, que a ameaça creava o 
panico, que a audacia era força. 
 Illudidos pelos proprios mavorticos discursos enganados pelos artigos que inspiravam; inebriados pelos 
mutuos elogios ás suas quixotescas attitudes, pensavam ter nas mãos a opinião nacional. Bastava um golpe e o 
paiz seria, de facto, reduzido a cinzas! 
 Criminosa ingenuidade! A obra do mal é esteril como os ventres malditos. A acção patricida só pode 
importar na fragorosa derrota dos Catilinas. Ai dos que attentam contra a propria Patria! 
 A revolta falhou. Falhou porque o povo brasileiro quer a paz, o trabalho, o respeito pelas suas esposas, 
pelas suas mães, pelas suas filhas. Seu sonho é ver suas lavouras prosperas, suas fabricas produzindo, seu 
comercio prosperando, suas profissões creando o bem estar e a ordem para que nas casas haja alegria e 
abastança. 
 Ninguem aspira o horror da sangueira, das ruinas, de saque, principalmente quando elles são mero 
producto do odio sectario, da decepcionada ambição de mando no coração violento dos derrotados. 
 Errou psychologicamente a mashorca. Passada a surpresa, cresce a collectiva indignação. O cidadão 
reflete por que se quer fragmentar a Patria em guerra de secessão; invadir S. Paulo, centro populoso e rico; atacar 
as autoridades constitucionaes; bater as forças armadas do paiz que são as guardas gloriosas da sua honra; 
semear o descredito, a miseria, o luto? Por que? 
 Por que um candidato a presidente da nação foi derrotado nas urnas? Então de quatro em quatro annos o 
Brasil estará convulsionado pela guerra interior, retorcendo-se em orgias de chacina e patinando em lagos de 
sangue. Não! Não! É mister esmagar  de uma só vez a hydra da desordem. Precisamos superar o periodo confuso 
e barbaro das rebelliões, das bernardas, que por tantos seculos envergonhavam o continente sul-americano. 
 Nossa cultura obriga-nos á reacção. Nosso patriotismo indica-nos a reacção. A defesa dos nossos lares 
impelle-nos a reacção. Tudo – o Brasil, a Familia, a Honra – torna-se o imperativo inappellavel da Reacção. 
 Os desordeiros, confusos, começam a perceber a gravidade do seu erro. Do Rio Grande do Sul chegam-
nos noticias do seu desanimo e da sua decepção. Rebellião retardada é bernarda morta. E, mais que o desastre 
material da derrota, fica aos seus açuladores a vergonha da perpetuação de um crime, o peor dos crimes, a 
tentativa de assassinato da propria Patria. 
 O Brasil se ergue, indignado e cançado por esssa provocação ao seu brio. A mocidade academica parte 
das escolas cantando de enthusiasmo para punir a affronta feita á honra do Brasil. 
 Não tem o povo brasileiro louvores bastantes para exaltar a disciplina e a bravura do Exercito Nacional. 
Nos mares nossos, o pendão que fluctua sob o vento constitucional da Republica, nos mastros altivos das naus da 
nossa Armada, é um exemplo de amor á lei que o homem da Força dá ao Homem Civil. O fervor das 
organizações policiaes, dos patriotas é o impulso vital da Patria ansiosa de apossar-se e fixar-se neste grande e 
vibrante momento, em que todos os brasileiros se unem num sentimento unico de defesa e de amor á sua 
Constituição. 
 A mashorca errou seu bote. Illudiu-se a si mesma. Está virtualmente morta. Seu negregado gesto só 
servirá para por em relevo a vitalidade, a grandeza, a honra do nosso querido Brasil. 
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Reprimindo a traição 

 
 Como um edificio embasado em alicerces de barro e coberto com vigas podres, tudo esboroou no 
nefando plano revolucionario. Seus architectos, repellidos pela opinião nacional, sentem-se esmagados pelos 
escombros da propria obra. 
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 Duas cousas perduram: a acção repressora das forças constitucionaes, apagando as labaredas que ardem 
nessas ruinas e a indignição do Brasil condemnando a torpeza do gesto allucinado dos inimigos da Lei. 
 A palavra do presidente da republica, reassegurando a absoluta confiança na patriotica energia 
repressiva do povo brasileiro; a acção brilhante das forças nacionaes; o movimento espontaneo de cooperação 
collectiva que a causa da patria despertou em todos os cidadãos tiraram á desordem quaesquer derradeiras 
esperanças de exito. Revolução falha é revolução morta. Restringida aos seus focos iniciaes, onde soffre violenta 
repressão, a rebeldia virtualmente morreu. 
 Quem conhece, como conhece a Nação, a tempera justa, viril e verdadeira do supremo magistrado do 
Brasil, sabe que está deante de um homem de acção e não de palavras. Quando fala, sua palavra está a serviço da 
acção. Só assegura o que sabe, só conta com o que é real. Sobrio, fleugmatico, seguro, uma sua affirmação é para 
todos sempre a certeza de um acto já realizado. 
 Por tudo isso, o “Manifesto á Nação”, claro, vibrante, exacto, prestigiado pela sua autoridade suprema 
de primeiro magistrado do paiz, trouxe ao povo brasileiro a absoluta certeza da rapida victoria e, aos bandos 
revoltados, o desanimo e a confusão. 
 O proprio boato – fogo fatuo que phosphoreja no temor covarde dos boateiros – foi vencido pela 
segurança geral. Tranquillo, o resto do Brasil coopera na extincção rapida dos fócos da mashorca, onde o 
arrependimento e o remorso, mais que a audacia e a fanfarronada, armaram suas lividas tendas. O que se seguirá, 
é a resistencia normal do criminosos que resiste á prisão, cercado pelo clamor publico feito de indignação pela 
gravidade do delicto. 
 No Rio Grande do Sul, onde as heroicas forças da nacionalidade reagem victoriosamente, a opinião já 
se levanta contra aqulles que tramaram o golpe desferido contra a integridade e o credito da Patria. 
 A palavra do general Paim Filho, coherente com o passado politico da terra gaúcha, ennodoada agora 
pela acção exaltada e rhetorica de alguns transfugas, illuminou com o clarão do patriotismo a repulsa da propria 
consciencia gaúcha contra a tocaia armada na sombra e endereçada á vida sa Constituição, e do Brasil. Nenhum 
aggravo recebeu a terra de Castilhos do governo federal. Este, ao contrario, supportou, paciente, por amor á paz 
nacional, a inflammada colera de alguns dos seus falsos “leaders”, raiva espumava ambição e que se dirigia, 
directamente, á propria dignidade da Patria, ferida assim nos seus interesses economicos, no seu brio e no seu 
credito interior e exterior. 
 A historia vai-se fazendo e o Brasil, pasmo, assiste á petulancia transformada em violencia e ao despeito 
transmudado em aggressão. Nada sobra á mashorca: nem exitos de armas, nem razões politicas. Tudo a 
condemna: a repressão constitucional das forças do exercito, da Marinha, das milicias policiaes, dos patriotas e o 
clamor collectivo da indignação nacional. 
 Não é sem dupla tristeza que collaboramos e assistimos á punição do negregado crime. De um lado, 
corta-nos o coração pensar que alguns maus brasileiros sonharam um dia seccionar a Patria, estilhaçar seu 
territorio, quebrar sua sagrada união geographica, conquistada e mantida pelos nossos maiores com tão heroicos 
sacrificios. De outro lado, afflige-nos registrar que o assalto, a mão armada, contra o credito do Brasil, foi 
operado no instante em que, mercê de herculeos trabalhos e desvelado patriotismo, se conseguia retomar o 
caminho da prosperidade, animando-se os negocios, fomentando-se a producção, augmentando-se a exportação e 
reconquistando-se uma éra de felicidade e abastança. 
 A phase mais dura da provação está superada. O Brasil, sempre que se trata da sua honra e do bem-estar 
dos seus filhos, é capaz de milagres surprehendentes. 
 A mashorca não chegou a paralysar a acção do povo. Em logar de desanimo, uma enthusiastica 
exaltação inflamma todas as vontades, repartindo-se ellas entre reconquista da normalidade constitucional, da 
paz collectiva e entre a continuação honesta e diuturna do nosso fecundo trabalho. 
 Não! Não offerecemos ao universo mais um doloroso exemplo de tuburlencia e de indisciplina. Ao 
contrario! Muito mais bello é o especttaculo que offerta as civilizações do occidente a energia brasileira neste 
instante grave e solenne da vida nacional; ao mesmo tempo que nossa consciencia juridica esmaga os ultimos 
residuos da indisciplina, do caudilhismo e da desordem, a viril capacidade obreira da nossa Patria continua a 
edificar o monumento da nossa fortuna e o palacio estallar da nossa propria civilização. 
 Grande, forte, invencivel, generosos é este nosso idolatrado e abençoado Brasil! 
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 Aos nossos prezados assignantes, rogamos o obsequio de reformarem as suas assignaturas antes de 31 
de Dezembro corrente. Cooperam, assim, para a maior presteza e regularidade do nosso serviço de expedição e 
serão evitadas a tempo quaesquer eventualidades que possam occasionar a interrupção da remessa desta folha. 
 A assignatura do “Estado” de 1.o de Janeiro a 31 de Dezembro de 1931 custa apenas 60$000 e póde 
ser tomada com os nossos agentes no INTERIOR e, nesta CAPITAL, por intermedio dos entregadores dos 
districtos, em nosso escriptorio, á rua Boa Vista, 32, ou ainda, para maior facilidade, pelo telefone 2-1669. 
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Publicámos hontem a noticia, vinda do Rio, de que o interventor federal neste Estado, coronel João 
Alberto, apresentára ao sr. chefe de governo provisorio uma commissão de representantes do commercio de café, 
que fôra tratar com o sr. Getúlio Vargas de medidas necessarias para combater a crise economica, de multiplas 
causas, de que vem soffrendo S. Paulo. 

Ao sr. Getulio Vargas fez a referida commissão entrega de um memorial, intitulado “Bases para um 
programma de reforma geral do systema fiscal e tributario do Brasil”. 

Em synthese, as medidas preconisadas nesse documento são as seguintes: 
1.o – substituição da tarifa de protecção industrial pela tarifa de renda alfandegaria; 
2.o – abolição dos impostos inter-estaduaes; 
3.o – liberdade da navegação de cabotagem; 
4.o – substituição do imposto de exportação pelo imposto territorial, calculado sobre o valor da terra. 
Nos quatro pontos desse programma, muito haveria que respingar e commentar. Se, com respeito a 

alguns delles, como o que se refere aos impostos inter-estaduaes, é certo que estarão de accôrdo todas as forças 
economicas paulistas, noutros é de suppor que a referida commissão não conte com essa generalidade de apoio. 

Por hoje, porém, queremos apenas registrar algumas observações que nos ocorrem a proposito do 
terceiro ponto, a liberdade de cabotagem. Não pode-[rasurado] para defender esse programma, revelam 
desconhecimento e incomprehensão dos verdadeiros motivos pelos quaes o Brasil, como aliás todos os paizes do 
mundo, instituiu a nacionalisação de cabotagem. 

Essa politica, que a Republica herdou do Imperio e conservou, consagrando-a aos dispositivos 
fundamentaes da Constituição, tem raízes muito mais profundas e mais importantes do que as indicadas no 
memorial. Não é “na esperança de vir um dia a possuir uma consideravel marinha mercante”, nem tão pouco 
porque esta “seja absolutamente indispensavel, como reserva de homens para a tripulação da frota militar”, que a 
nossa constituição consagrou o privilegio nacional de cabotagem. As citadas são vantagens de ordem secundaria 
e de menor valia. O que os nossos legisladores viram, desde os tempos da monarchia, e não enxergaram os 
autores do memorial, é que a navegação costeira tem no Brasil, paiz de vastissima extensão territorial, de 
pauperrimas vias de communicação, de exparsas e delgadas populações, um papel politico e social de capital 
importancia a representar na unidade nacional. 

Já houve quem dissesse, com justeza, ser a cabotagem o unico laço material, o elemento concreto dessa 
unidade. 

Ninguem ignora, e ainda não o soubemos resolver, sob o aspecto economico, o problema dos nossos 
transportes maritimos. A forma pela qual estão estes organisados constitui um entrave, uma pela prejudicial no 
desenvolvimento do intercambio commercial entre os differentes Estados da União, uma limitação á expansão 
das nossas possibilidades economicas. Isto já tem sido dito e repetido muitas vezes. Mas a solução ha de ser 
procurada e será encontrada numa reorganisação do apparelhamento dos transportes maritimos, numa revisão 
racional da legislação respectiva, numa remodelação do que possuimos a esse respeito, na reforma efficiente do 
regimen das subvenções. 

Nunca, porém, pela instituição da liberdade de cabotagem, medida que significaria fatalmente o 
desapparecimento da nossa marinha mercante, com profundas repercussões politicas e sociaes. 

Paizes mais fortes, mais ricos, mais homogeneos do que o Brasil defendem o privilegio nacional da 
cabotagem, porque não ignoram que ha interesses vitaes que sobrepujam os proprios interesses economicos. 

Neste ponto, pelo menos, os autores do memorial erraram. 
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Da escravidão politica estamos libertos. De nada, ou muito pouco, entretanto, valerá a liberdade 

conquistada, se não soubermos preparar o ambiente para fruil-a. Ora, o ambiente não ficará preparado emquanto 
os problemas economicos que nos preoccupam não tiverem solução. A obra governamental, neste momento, para 
não ser van ou fragil, tem que se concentrar no estudo desses problemas. Sem a restauração previa das forças 
economicas do paiz, sem um esforço heroico para restabelecer a ordem no cáos das nossas finanças, tudo quanto 
se tente no terreno politico será perdido. Por essa razão, e mais uma vez, o destino do Brasil está em São Paulo. 
Emquanto São Paulo não se reerguer do marasmo economico em [rasurado] se curará das feridas que a 
impericia e a brutalidade dos governos anteriores lhe abriram e por onde se lhe estão a esvair as energias 
productoras. 
 Volvam-se, pois, todos os olhos para São Paulo. Vejam os responsaveis pelos destinos do Brasil, com a 
maior attenção e com o maior cuidado, como tocam nessa zona nevralgica do nosso organismo economico, que é 
o café. Qualquer solução precipitada que nos entregue, indefesos, da noite para o dia, nas mãos dos 
especuladores internacionaes, poderá determinar a ruina total da lavoura e com essa ruina, que abalará todo o 
systema economico do paiz, se complicará o problema politico. 
 Devemos caminhar, indubitavelmente, para o regime da liberdade de commercio, mas é preciso que 
tenhamos prudencia e não arrisquemos num salto, que póde ser mortal, tanta riqueza penosamente adquirida. É 
inevitavel que sofframos prejuizos mas não é essencial que percamos tudo. 
 Não nos apressemos nem nos afflijamos. Com firmeza e sangue-frio não ha difficuldade que se não 
vença. O governo, despeado como se acha dos dogmatismos e teimosias que amarravam seu antecessor, está em 
condições de executar rapidamente, dentro e fóra do paiz, todas as providencias que a experiencia e o bom senso 
aconselham para dilatação do consumo do café e para restricção e melhoria da produção. 
 E, ao que parece, já entrou resolutamente nessa vereda. 
 Tenhamos calma e demos tempo ao tempo. 
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O Brasil que estava, com a victoria da revolução, sob regime absolutamente discrecionario, possue 
desde ante-hontem a sua constituição provisoria. 
 Outra coisa não é, de facto, o decreto que institue o governo da Republica  e tem, como consequencia 
principal, a dissolução do Congresso. 
 Obra de espiritos ponderados e reflectidos, está concebido esse decreto dentro de um criterio de 
moderação, que não exclue a liberdade de acção indispensavel á defesa energica dos propositos revolucionarios. 
 A dissolução do Congresso Nacional e das assembléas legislativas era indispensavel á remodelação 
politica do Brasil. No parlamento brasileiro residia a fonte principal dos nossos males politicos. A subserviencia 
e a corrupção dominavam de um modo vergonhoso as duas casas do Congresso, cobrindo-nos de opprobrio e 
ameaçando destruir as ultimas energias da nacionalidade. 
 As outras corporações legislativas reproduziam, cada uma no campo limitado da sua acção, o 
dissolvente exemplo do Congresso Federal. 
 Supprimil-as era não só exigencia da transformação politica, como imposição da moralidade publica. 
 Assegurando a continuidade de certas disposições constitucionaes e a autonomia financeira dos Estados, 
permitte o novo [rasurado] obrigações assumidas pela União, pelos Estados, pelos municipios em virtude de 
emprestimos e operações de credito. 
 Fica em vigor a legislação de direito privado que regula a nossa vida civil e serão respeitadas as 
concessões e contratos [rasurado] poderes publicos, desde que tenham observado as regras juridicas e de 
moralidade administrativa. 
 Neste regime semi-dictatorial, que não pode ser muito breve, a Nação não terá a entravar-lhe o labor 
fecundo nem a instabilidade dos contratos e obrigações, nem as surpresas de uma legislação improvisada. 
 Terá, entretanto, uma autoridade forte a garantir a ordem e a segurança de uma administração efficaz e 
moralisada. 
 Assim o esperamos. 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

No meio de tantas amarguras, é um consolo para os paulistas a nobre attitude que tomaram os dois 
grandes agrupamentos politicos do Estado, o Partido Democratico e o Partido Republicano Paulista, reunindo-se 
em uma frente unica para a defesa da dignidade de S. Paulo e para uma batalha incessante em prol da 
Constituinte. A abnegação patriotica de que deram prova as duas corporações partidarias, celebrando treguas por 
tempo indeterminado, recalcando os resentimentos mútuos e enfreando as hostilidades reciprocas, dá conforto 
aos ânimos desalentados e corrige, nos scepticos, as demasias do pessimismo. O amor a S. Paulo operou, entre os 
dois grupos, um verdadeiro milagre. Na chamma desse amor consumiram-se todas as prevenções e reduziram-se 
a cinzas todas as desconfianças.  
 Sejam quaes forem as provações que ainda lhe estejam reservadas, S. Paulo póde estar seguro, 
d’oravante, de que a sua dignidade não será sacrificada e de que o seu prestigio na Republica será restabelecido. 
Com a união dos dois partidos não ha exaggero em affirmar-se que o povo paulista, no que tem de mais 
representativo e mais influente, se congregou, num só bloco, para a defesa dos supremos interesses do Estado e 
para a restauração em toda a Republica do regime da lei. É uma força nova, de um [rasurado] extraordinario, 
que se [rasurado] e com a qual, de hoje em diante, o Brasil pode contar para a obra de reconstrucção politica da 
nação em largas e solidas bases juridicas. Num só rio, amplo e profundo, correm agora, as duas [ilegível] 
partidárias que fraccionavam o sentimento paulista e separavam em zonas differentes e aggressivas as forças da 
opinião publica. No que concerne á grandeza de S. Paulo e á soberania do direito, o povo paulista só tem, hoje, 
um pensamento e só se orienta, hoje, por uma só vontade. Sobre esses dois pontos, vitaes para a nossa existência 
politica, não ha um pensamento P. R. P. nem um pensamento Democratico: ha tão só um pensamento paulista. 
 Autoridade legitima para falar em nome de S. Paulo unicamente a tem, desde este momento, esse bloco 
em que se fundiram os partidos que a revolução encontrou no Estado com tradições conhecidas e com raízes na 
massa da população. 
 Tudo que, em S. Paulo, possue alguma significação, tudo que se criou com o esforço e com a riqueza de 
S. Paulo, as suas associações de classes, os seus institutos, a sua força publica, o seu funccionalismo, tudo, em 
summa, que, de uma forma ou de outra, está ao serviço da collectividade e é alimentado por ella, não póde fugir 
á obrigação de apoiar essa colligação de partidos feita para salvar S. Paulo dos perigos da ideologia de uns e dos 
appetites de outros. Não ha interesses pessoaes, não ha prestigios individuaes, não ha conveniencias particulares 
que se possam invocar contra essa união sagrada que se forjou, numa hora de lucidez patriotica, para o serviço de 
S. Paulo. Quem ama realmente o nosso Estado, quem realmente deseja para o Brasil o governo da justiça e do 
direito, não póde recusar o seu applauso, o seu apelo, a sua solidariedade a esse movimento de sabedoria politica 
de virilidade civica a que se lançaram, esquecidos das lutas e das rivalidades da vespera, os dois partidos 
politicos de S. Paulo. 
 Nada temos que invejar aos riograndenses e mineiros. Não nos faltou, no minuto decisivo, a mesma 
noção clara dos nossos deveres para com o Estado que a elles se apresentou quando [trecho ilegível] que corriam 
os seus Estados, se arregimentaram era uma poderosa e inabalavel “frente única”. São  Paulo soube ver, no 
momento propricio e emquanto era tempo, o abysmo para onde caminharia se persistisse na politica das 
questiunculas partidarias, dos odios pequeninos, das prevenções e malquerenças pessoaes. Num surto magnifico 
de energia moral dominou as paixões subalternas e poz o coração e o espirito nas culminancias serenas e puras 
do dever patriotico.    
 Que lhes não desfalleça, até o fim, aos obreiros dessa obra admiravel, o animo de bem executal-a nem 
se lhes altere, um segundo, o proposito, em que se encontram, de cumprir, leal e devotadamente, as obrigações 
que contrahiram. Erros e desvios do passado estarão definitivamente esquecidos e perdoados, para uns e outros, 
se puzerem a maior sinceridade e o maior empenho na realisação da tarefa a que se votaram e a qual estão 
ligados, estreitamente, os destinos da nossa terra. 
 É um dia novo que desponta para S. Paulo. É uma éra promissora que principia na historia da nossa 
democracia.  
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A crise gravíssima que atravessa o governo pela demissão de varios auxiliares, dos auxiliares que 
representavam a corrente liberal e constitucionalista, enche-nos de apprehensões. Reputamos uma desgraça a 
marcha do governo para o absolutismo, e essa crise, ao menos na sua face externa, nas suas apparencias mais 
accessiveis ao olhar, denota uma inflexão para aquelle rumo. Parece que, no seio do governo, já se decidiu contra 
o espirito constitucionalista a luta que se armára entre esse espirito e o dictatorial. Se assim aconteceu, dias mais 
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amargos ainda nos esperam porque, na massa popular e nas classes dirigentes, o espirito victorioso é o 
constitucionalista. Se tal succeder, irá estabelecer-se entre o governo e o povo um antagonismo radical de 
principios e de sentimentos, que não poderá ser favoravel nem á administração publica nem ao trabalho nacional. 
 O chefe do governo provisorio deve reflectir cem vezes antes de resolver, definitivamente, a crise que 
se abriu no corpo dos seus auxiliares. Não recomponha esse corpo unicamente com personagens adversas á 
corrente constitucionalista. Attente um pouco para os reclamos da opinião publica e ceda ás suas exigencias. 
Governo de transição, governo de preparação, manda-lhe a prudencia que se não mostre intransigente e sectario 
mas que se colloque sobranceiro a todos os extremismos, temperando todos os [rasurado] as demasias e 
coordenando todas as energias de modo que a nação se encaminhe para o regimen constitucional sem abalos 
violentos mas, tambem, sem parar um instante, perplexa e receosa, na estrada que leva até lá. Não creia o chefe 
da nação, como lhe sussurram ao ouvido, que o anseio pela Constituição é apenas um artificio de politicos 
velhacos para reconquista facil dos postos perdidos. É uma aspiração de todo o povo que trabalha, que soffre, 
que deseja paz e tranquillidade, ordem e segurança. É possivel que politicos velhacos se proponham, no silencio 
do seu espirito, a converter em beneficio proprio a campanha constitucionalista. Não será por isso, entretanto, 
que se deva negar ao povo o que elle, com tanta insistencia, pede e supplica. Para castigar alguns espertalhões, 
não se sacrifica uma nação inteira. Além disso, não será, naturalmente, só por amor ao Brasil, que muitos 
paladinos da dictadura se levantam contra o restabelecimento do regime legal. Em um e outro campo haverá, 
como é da vida, ovelhas sans e ovelhas sarnentas... 
 Deixemos de lado essas miudezas e procuremos averiguar, de animo sereno e coração limpo, qual, na 
verdade, entre os dois pontos de vista, é de natureza a aproximar mais os brasileiros uns dos outros e a garantir 
ao Brasil mais paz e prosperidade. Se ninguem discute a victoria da revolução, e ninguem a discute; se a 
revolução é um facto consummado, que ninguem procura destruir, e ninguem o procura – não é avançar, mas 
retardar, manter as suas conquistas sob a protecção incerta e precaria de governos de força em vez de confial-o á 
vigilancia e amparo, firmes e inabalaveis, de governo legaes. 
 A situação do Brasil tem sido examinada, até agora, á luz das paixões. Chegou a hora, ou nunca mais 
chegará, de ser examinada á luz do bom senso. 
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A sympathia do povo mineiro pela causa constitucionalista já sahiu do terreno das manifestações 
verbaes para o do consumo material eficiente. Seja qual for a extensão do movimento armado que ante-hontem 
estalou em algumas zonas do Estado de Minas, o povo daquella terra cumpriu o seu dever e deu mostras de que 
não acredita mais nas promessas da dictadura. Essa descrença deve ser geral em Minas, pois que o povo daquella 
terra se distinguiu sempre pela sagacidade e finura de espirito. Da dictadura só póde esperar  alguma coisa quem 
se destacar pela ingenuidade. O que ella tinha que dar já deu. De muito tempo para cá todas as pessoas atiladas 
se convenceram de que o programa de regeneração politica que ella pretendia executar está acima das suas 
forças. A dictadura é hoje apenas um consorcio de politicos, militares e civis, para usufruir do poder. 
 A clarividencia dos mineiros que tomaram armas para combater a dictadura é de esperar que não falte 
aos outros, inclusive ao presidente do grande Estado central, que ainda não se declararam pela causa 
constitucionalista. Se há no Brasil, um governo que [trecho rasurado] [   ]-mente o de Minas. Tudo fizeram os 
militares que dominam o dictador, para destruir aquelle governo. A harmonia entre os politicos mineiros, se 
ainda não se tornou perfeita, foi porque as manobras desses homens, umas ostensivas, outras dissimuladas, não o 
permittiram.  
 Collocando-se ao lado de São Paulo, o povo de Minas resta simplesmente as suas tradições de 
liberalismo e sabedoria politica. Como o de São Paulo, aquelle povo não foi criado para viver sob o chicote de 
senhores absolutos. Pondo a sua dignidade acima de todas as conveniencias, a gente de Minas, como a de São 
Paulo, não póde conformar-se com a escravidão. Desde os tempos coloniaes, a historia de Minas tem sido uma 
luta continua em prol da liberdade e do direito. Não seria possivel que as suas formosas tradições se rompessem 
agora e que, transviado por um amor singular á dictadura, que nos infelicita e humilha, o povo mineiro 
abandonasse, pela primeira vez, a defesa da lei para formar com os que juraram converter o Brasil em 
propriedade particular de meia duzia de individuos ousados. 
 A adhesão de Minas á causa constitucionalista, com ser uma consequencia logica dos seus antecedentes 
historicos, da sua conformação psycologica e da sua cultura geral, é, principalmente, depois de tudo quanto lhe 
tem feito a dictadura, um reflexo natural do seu instincto de conservação. Com a victoria da dictadura, não lhe 
restaria sequer, talvez, a liberdade de conservar os traços fundamentaes da sadia organisação social em que, até 
agora, socegada e docemente, na paz e na bondade, tem vivido e prosperado o seu laborioso povo. 
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 Para São Paulo, além de outras vantagens, o pronunciamento de Minas traz a de amortecer a sensação 
de isolamento que experimentava, coisa dolorosa para um Estado de sentimentos nacionalistas tão vivos como é 
elle – e de rebustecer a fé no civismo dos seus irmãos dos outros Estados. Com esse pronunciamento, 
verificamos que a consciencia da dignidade nacional não se obliterou nas outras regiões do paiz. Não é preciso 
mais para consolo de nosso patriotismo e para segurança do triumpho completo da causa que São Paulo defende. 
 A devastação moral que a dictadura produziu no paiz não foi, por felicidade nossa, tão extensa e 
profunda como, a principio, podia parecer. 
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Logo após a cessação das hostilidades decorrentes do movimento constitucionalista, fizeram os chefes 
supremos das forças federaes espontaneas declarações acerca do animo apaziguador com que iriam tratar a terra 
e o povo de S. Paulo. Aliás outra não poderia ser a sua attitude, desde que a procurassem harmonizar com as 
tradições das nossas forças armadas. A cordura e a magnanimidade sempre foram traço predominante do caracter 
dos grandes vul[ ]os do Exercito e da Marinha em todos os lances da historia brasileira em que houveram de 
tomar parte. 
 Entretanto, se os chefes do Exercito assim se declararam sabia e salutarmente animados em relação a S. 
Paulo, não parece, infelizmente, que certos elementos sob seu commando lhes hajam comprehendido e adoptado 
tão nobres intenções. Em mais de uma grande ou pequena cidade paulista se encontram tropas de occupação, 
cujo procedimento não servirá por [trecho ilegível] palavras dos seus generaes. Tem-nos chegado á noticia 
exemplos de actos dos mais lamentaveis, postos em pratica por soldados de taes guarnições, contra os bens e as 
pessoas das localidades ora occupadas. São depredações e violencias inauditas, que difficilmente se conceberiam 
mesmo se se tratasse de agentes de uma occupação extran[       ] terras de velhos e rancorosos inimigos 
internacionaes. 
 Estamos certos de que taes contingentes não pertencerão ás tropas regulares do Exercito, cujas 
tradições, como acima lembrávamos, são um dos mais bellos apanagios da historia militar brasileira. Mas, 
pertençam embora a quaesquer outras milícias, isso nada tira a responsabilidade  suprema daquelles chefes de 
quem lhes decorre certa parcella de autoridade, infima por certo, mas sufficiente para se transviarem elles em 
desmandos absolutamente injustificáveis e evitaveis perfeitamente.  
 Ora, esses chefes militares hão de ter attentado na lealdade com que, durante toda a campanha, se 
portaram as forças revolucionarias, quer regulares, quer improvisadas. Nem lhes ha de ter escapado, igualmente, 
a nobreza com que, após a capitulação, se têm havido os chefes civis e militares da revolução. Todos estes têm 
sabido manter-se cavalheirosamente na adversidade, sem se furtar a nenhuma responsabilidade que 
conscientemente reconheçam na urdidura ou na execução do movimento constitucionalista. E toda consideração 
reabastece-nos a esperança de que, assim que tenham conhecimento dos factos a que estamos alludindo, as altas 
autoridades militares que determinaram a occupação daquellas cidades tomarão immediatas e efficazes 
providencias que impeçam a sua repetição e que restituam as nossas populações áquella tranquillidade e 
segurança elementares em todo paiz que se preze civilisado.  
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O partido do governo é indubitavelmente um partido de plurocratas. Seu chefe só vae ao interior 
acompanhado de numerosa comitiva, de secretarios de Estado e de pelotões de agentes de policia, de todas as 
categorias. Correm para cima e para baixo, trens especiaes, superlotados, com farto “buffet”. Ornamentando-se 
as cidades, tocam bandas de musica, fazem-se todas as demais coisas proprias da circumstancia e no fim, quando 
o publico começa a fazer os calculos de quanto terá gasto o Thesouro com tudo isso, o governo manda publicar 
uma nota da Secretaria do Palacio, affirmando não haver dispendido um real com a festa. Quem paga, então? – 
pergunta o povo. Respondem que foi o P. C. 
 Não sabendo mais onde gaste tanto dinheiro disponivel, numa época de crise, em que o funccionalismo 
publico, o commercio, a lavoura e as industrias vivem curvados ao peso de impostos e mais impostos, taxas e 
sobretaxas de sacrificio, o partido do governo, que já dispõe de todas as columnas de um jornal de sua 
propriedade e da sympathia de alguns outros orgãos da imprensa paulista, lembrou-se de publicar nas secções 
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pagas dos jornaes da sua sympathia e, por extravagancia inconcebivel, no proprio jornal do interventor, uma 
pagina completa de elogios aos amigos e de ataques ao mesquinho partido, que tantas dores de cabeça lhes dá. 
 Ainda hontem, sob o titulo “As revelações do subconsciente”, a secção livre dos jornaes publicava um 
artigo, cujo objectivo principal era desmentir a crise com que luctam o governo e o P. C. A crise havia sido 
divulgada pelo CORREIO PAULISTANO, ao noticiar o pedido de demissão do prefeito. 
 A primeira ordem, vinda de cima, era negar tudo, terminantemente. Esta ordem desencontrou-se de 
outra, mandando confessar o pedido de demissão e negar a crise, de sorte que, num só dia, emquanto uns jornaes 
declaravam que o pedido de demissão do prefeito era um facto antigo, já resolvido havia muitos dias, o jornal do 
interventor affirmava que o prefeito tinha, realmente, pedido demissão na vespera, mas que esta lhe fôra negada. 
Não quiz, porém, dizer os motivos da demissão, quando este era o ponto essencial da crise. Mandou vehicular 
uma historia, que ninguem acreditou, dando como causa da renuncia do prefeito um parecer do Conselho 
Consultivo a respeito da reintegração do funccionario municipal sr. Jacob Miranda. Mas, como o Conselho já 
tem opinado favoravelmente á reintegração de outros funccionarios, demittidos discricionariamente, sem que 
elles tenham sido readmittidos, por esse lado poderia ficar tranquillo o sr. prefeito, se aquelle fôsse o verdadeiro 
motivo. 
 A verdade, entretanto, é que a crise existe e permanece. No proprio artigo a que nos referimos, foi ella 
confessada, com grande orgulho, neste periodo final: 
 “Que escandalo para o CORREIO PAULISTANO! O prefeito da capital não admitte interferencias 
partidarias na sua administração... O governo do Estado endossa a attitude do prefeito... E o P. C. cede ao 
predominio da ala moderada e sensata e se conforma com a attitude do prefeito e do interventor...” 
 Em primeiro logar, reconhece que existe no P. C. a ala moderada e sensata, em contraposição á ala 
immoderada e insensata! Notem bem os srs. Waldemar Ferreira, Luiz Piza Sobrinho, Oscar Stevenson e Cesario 
Coimbra, de onde partiu o qualificativo. Para os moderados, são estes os insensatos. Observem, mais, que os 
moderados collocam os seus companheiros naquella triste situação de “carneirada” que tanto gostavam de 
attribuir aos outros: des[  ]torados pelo chefe, continuam humildes nos seus logares, reverenciando sua alteza. 
 E, depois disto, ainda se anima a “secção livre” do P. C. a negar a crise que lavra no seu seio. Veja se 
nega, tambem, que esteja fazendo a politica da dictadura, inimiga de São Paulo e dos paulistas, depois de chamar 
a si propria de “situação dominante”. Como situação dominante, se não resultou de um pleito? Dominante, sim, 
porque domina, porque vae buscar “força” com o dominador de São Paulo, como acredita ser, pelo que lhe 
dizem os seus representantes entre nós, aquelle que os paulistas combateram de armas nas mãoes e que 
continuarão combatendo por todos os meios ao seu alcance. 
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ACERTAMOS 

 
Tinhamos razão quando hontem previamos que o eminente embaixador Pedro de Toledo, com a fina 

superioridade do seu culto espírito, retribuiria, pessoal e immediatamente, a tardia visita que lhe mandou fazer, 
por um ajudante de ordens, o interventor em São Paulo. 
 Hontem mesmo os jornaes noticiaram que Pedro de Toledo foi retribuir a visita, não só ao interventor, 
como aos seus secretarios de governo. 
 Comprehendemos nós, sr. embaixador, como emprehenderam todos os paulistas, a significação da sua 
attitude elegantissima. Pedro de Toleto, o nosso governador, indo pessoalmente aquelle palacio, em que foi 
glorificado, agradecer ao delegado do dictador a nimia gentileza de o haver mandado visitar, sete mezes e oito 
dias depois do seu regresso do exilio. 
 Veja s. excia. que a sua pessoa já não vae passando assim tão desapercebida. O proprio jornal do 
governo tambem já deu pelo seu regresso e começa a noticiar, com certo destaque, as homenagens que recebe o 
grande exilado. 
 E o CORREIO PAULISTANO rejubila com isso. Felicita-se por haver lembrado aos homens de memoria 
fraca a falta em que se encontravam e tambem por ter acertado tão completamente nas suas previsões. Não 
somos advinhos, temos, apenas, um pouco de experiencia... 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 

Velho e claro portavoz da opinião publica paulista, o CORREIO PAULISTANO inicia hoje a semana do 9 
de julho: quer com isso, não só insufflar vida mais intensa á campanha pró commemorações do seu segundo 
anniversario, como dar uma razão ao seu proprio enthusiasmo. É preciso não esquecer que representamos um 
partido, cuja historia é a historia mesmo de São Paulo na ultima metade do seculo, partido que com elle sempre 
esteve, quer nas horas doiradas de triumpho, quer nos instantes supremos de agonia. Mais que ninguem, temos o 
direito, melhor: temos o dever de cultuar a lembraça do 9 de julho. Ao lado de São Paulo, para a vida e para a 
morte, durante cincoenta annos demos-lhe, com os factos, as provas de uma fidelidade sem sombras e sem 
desmaios. A propria epopéa de 32, com os seus clarões, foi, em grande parte, obra das nossas mãos 
paulistissimas: tanto na actividade obscura dos preparativos como ao sol dos campos de batalha, soubemos ser, 
louvado Deus, uma das forças com que São Paulo pôde decididamente contar. Nunca nos resignámos a ser 
participantes platonicos ou passivos do seu viver: ao contrario, disputamos sempre, por todos os meios e em toda 
parte, um lugar na vanguarda – muitos lugares, quasi todos, diremos! porque isto é o Partido Republicano 
Paulista. Nada mais justo, portanto, do que o nosso arraigado, o nosso candente interesse pelo exito e pelo 
esplendor das festas civicas do dia 9: rememorando aquelles que se foram, com o nome de S. Paulo nos labios, 
com o nome de S. Paulo nos olhos, com o nome de S. Paulo no coração – não fazemos mais que rememorar os 
nossos proprios companheiros, os nossos proprios correligionarios, os nossos proprios irmãos de lucta de ideal. 
Irmãos, sim; e irmãos felizes, que passaram, deixando no solo natal, a sangue, a divina licção dos exemplos. São 
essas as razões – e razões sagradas – que nos levam a abrir, hoje, a campanha de energia e do enthusiasmo em 
favor da commemoração de uma data que é, sem sombra de duvida, a mais luminosa dos fastos da gente que fez 
as bandeiras e, com as bandeiras, o corpo do Brasil. 
 Nesse pressuposto, assiste-nos o direito de trazer ao nosso povo, a proposito dos proximos festejos, 
desde logo, 

UMA SUGGESTÃO 
afim de que tenha um brilho invulgar, e um caracter de suave saudade, a nossa vocação. Porque, certamente, o 
primeiro e o melhor dos nossos pensamentos, nesse dia santo da nossa historia, deve ser dirigido para aquelle 
que, sob a chama e o aço dos combates, tombaram por amor da sua terra: os mortos. 
 Assim, é preciso que, nesse dia, sejam colhidas pela mulher paulista todas as flores, todas as flores que 
desabrocharem em São Paulo, nos campos, nas praças e nos jardins. Já que não podemos trazel-os de novo ao 
nosso convivio, ao menos levemos-lhes, nesse segundo anniversario, com o nosso carinho infinito e com a nossa 
infinita gratidão, aquillo que temos de melhor na terra: as nossas flores. É preciso que, nesse dia, os tumulos dos 
guerreiros paulistas se percam sob a côr e o aroma dos nossos ramalhetes; é preciso que a mulher bandeirante, 
deixando o lar onde cria os seus titãzinhos, vá aonde quer que se levante uma tumba de combate e ahi deixe um 
punhado de rosas, de cravos ou de lyrios, com uma doçura das suas preces. Que não fique, pois, nem uma flor 
sobre a sua haste, em toda a extensão da terra paulista, no dia sobrehumano em que se recorda o seu feito 
sobrehumano de 1932! 
 Outra coisa, que queremos lembrar, é 

O PAPEL DE CADA CIDADE  
de cada villa, de cada aldeia paulista, nas commemorações de 9 de julho. Com effeito, podemos imaginar, desde 
logo, ante o fervido enthusiasmo que rola e flammeja pelas nossas ruas, o que serão taes festejos em nossa 
capital. Mas, isso não basta. As povoações do interior deverão enviar, e enviarão certamente, as suas delegações 
a essas festividades; de lá accorrerão, em chusma e em tropel, os bons paulistas que aqui virão assistir á 
glorificação dos eleitos da sua fé civica; ex-combatentes, viris e [rasurado], promptos para novos [rasurado], 
uns e outros, enfermos e mutilados, trazendo nas carnes o sagrado estigma das suas dedicações, promptos 
tambem para novos sacrificios, trarão para cá o brilho e o calor da sua presença. Sim; mas, isso tão pouco 
bastará. Será necessario que em cada logarejo de São Paulo, como em cada cidade, desde o litoral até o sertão, á 
beira dos rios remotos, entre os cafezaes civilizados como entre as florestas brutas; se guarde e se honre o dia 
santo do nosso civismo. Lembramos, pois, que em todas as povoações, e em cada uma dellas, grande ou 
pequena, se organize tambem um programma de festejos que sejam, na sua pompa fulgida e musical, o éco do 
nosso culto ao heroismo do nosso homem. Somos um povo que, vivendo activamente o futuro, não podemos 
deixar de activamente cultuar o nosso passado. Depois, é preciso notar, a campanha de 32 não foi deste ou 
daquelle ponto do nosso territorio: foi de todo elle, dos rincões mais humildes ás ruas do triangulo, das praias de 
Santos ás lindes de minas. Assim, que o rememorem todos: é, á imagem do immenso desfile da capital, que se 
levantem e caminhem, através de todos os burgos, os desfiles de 9 de julho. Só assim, com essa unanimidade 
maravilhosa, os vivos poderão glorificar a maravilhosa legião dos mortos de 32. 
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Gênero: carta de editor 
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O grande responsável 

  
O papel fiscalizador e destruidor de abusos de uma assembléa legislativa é sempre muito importante. 

Não se inventou, não se conhece até hoje, para o governo dos povos, systema superior ao representativo. Este 
systema póde ter defeitos. Nenhum outro, porém, lhe será opposto como superior. 

O sr. Getulio Vargas tem, num verdadeiro processo de tripudio sobre a opinião nacional e as nossas 
tradições republicanas, longamente preparado a sua propria candidatura á presidencia constitucional. É um facto 
espantoso inédito, sem precedentes. Jamais houve, em todos os tempos, quem, da suprenta magistratura da 
Nação, procedesce de modo semelhante. E ao passo que assim trabalha busca, pela compressão, abafar todos os 
protestos, todos os movimentos civicos de reacção. 

Não só denunciando essa inacreditavel propaganda, como lhe apontando não poucas minucias tortuosas 
e das mais edificantes, lançou o Diario de Noticias, do Rio, magnifico editorial. É um artigo, de tom elevado, 
mas que encerra toda a repulsa do sentimento brasileiro. Pois a censura logo impediu a sua publicação. Só 
pudemos tomar conhecimento delle depois que foi lido da tribuna da Assembléa Constituinte. 

Esse orgão da sabedoria, mesmo como existe, manipulado pela escandalosa acção eleitoral dos 
interventores não deixa de ser um pulmão por onde o paiz respira. Varios elementos de opposição nelle lograram 
ingresso e ha ali figuras destemerosas e vozes autorizadas capazes de defender as liberdades publicas. E como na 
catastrofe que, de 30 para cá, immerecidamente desabou sobre o Brasil tudo é desorganização, incerteza e 
confusão, mesmo centros dos mais fechados do officialismo poderiam, na Assembléa, sofrer um util trabalho de 
desagregação. Si, obediente ás influencias legitimas da opinião ali se houvesse nucleado uma opposição 
vigorosa, decerto o monstruoso attentado que será a eleição do dictador perderia as possibilidades de 
consummar-se. 

Surgem, entretanto, declarações provenientes de elementos da Chapa Unica, que se encontram nas 
fileiras constitucionalistas, e aproximados do interventor, que affastam a questão decisiva da attitude da 
representação paulista exactamente dos termos em que devia ser collocada. O problema era o de concentrar 
esforços em torno de um nome que pudesse derrotar o candidato de si mesmo. E entretanto já se diz abertamente 
que a nossa representação não póde ser “caudataria” e que, embora não votando no dictador, escolherá, sem 
outras considerações, um nome da sua preferencia. Em these estaria certo. Quem não vê, porém, que assim se 
produz uma dispersão favorece exactamente ao candidato repudiado pela Nação? 

Estas declarações apenas confirmam o que São Paulo sabe e severamente condemna é que o partido 
chamado constitucionalista se tornou apenas o partido do dictador, á semelhança dos organizadores pelas 
interventorias dos demais Estados. Tanto que por sua iniciativa não foi proferida, até hoje, uma unica palavra 
contra o esbulho da vontade nacional que se projecta! Quarenta milhões de brasileiros estão cansados do total e 
terrivel desgoverno que o sr. Getulio Vargas encarna! E é uma tão calamitosa situação que nos ameaça de 
perpetuar-se! 

O sr. interventor federal, desprezando compromissos solennemente assumidos, lançou a divisão entre os 
paulistas. E tomado esse pessimo caminho, por elle rolou como por um despenhadeiro. Os seus erros 
administrativos e politicos se têm multiplicado. E assim, á medida que perde o apoio – unico que lhe deveria ser 
caro – da sua gente, refugia-se no contacto e no apoio da dictadura. É patente que as suas viagens ao Rio e o 
melhor da sua acção são dirigidos no sentido de evitar que a representação paulista se tornasse um elemento 
prepondetante e victorioso no esmagamento da usurpação que agora se pretende consagrar. E combater e mesmo 
procurar destruir – como si isso fosse possivel – o P.R.P., faz parte do programma que por conta exclusiva da 
dictadura vem realizando.  

O candidato de si mesmo caminha tranquillamente. O esforço coordenador da opposição ao tremendo 
attentado acha-se atrazado. Declarações tendenciosas como essa de que São Paulo não póde ser “caudatario” o 
prejudicam favorecendo a peor, a mais indeffensavel das causas. E os mais sagrados interesses da nossa Patria 
correm risco de ser sacrificados. 

Mas a opinião publica não se engana. Ella está vigilante e sabe que as maiores responsabilidades do que 
vem acontecendo cabem ao sr. interventor federal. E a opinião não deixará de pedir contas ao grande 
responsavel. 
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Somente agora depois de esboçada a redacção final que está sendo discutida, podemos formar um juizo 
seguro do que é o projecto de Constituição votado pela Assembléa Constituinte. Esse juizo não é pessimista. 
Receiavamos que o trabalho sahisse disforme e chaotico mas, felizmente, tal não succedeu muito embora 
figurem, no texto, dispositivos constitucionaes e outros absolutamente inocuos. Esses defeitos não tiram á nova 
carta constitucional o valor juridico e social com que, indiscutivelmente, ella se apresenta. Duas preocupações 
notam-se na sua redacção: a de defender a nacionalidade e a de amparar os direitos da collectividade contra os 
excessos de individualismo. Ninguem poderá dizer que essas preocupações sejam secundarias e lamentaveis. 
Não ha Estado [ilegivel] conciente do seu papel, que não cuide, hoje, seriamente, de proteger os seus nacionaes e 
de imprimir a todas as suas instituições o mais vivo caracter nacionalista. Tambem não ha um só que não trate, 
cuidadosamente, de acudir ao interesse collectivo, dando-lhe, nas suas cogitações, o logar mais eminente. O que 
era de receiar, no caso do Brasil, era o resvalamento exaggerado para as ideologias devido á nossa 
permeabilidade excessiva ás novidades estrangeiras. Esse receio, porém, não se justificou. A nova Constituição 
restringe os direitos individuaes diante do Estado mas não os aniquilla. Procurou ella organisar a ordem 
economica do Brasil de accôrdo com os principios de justiça e com as necessidades da vida nacional sem chegar 
ao absurdo de supprimir a iniciativa individual e de estabelecer o socialismo de Estado. O que fez, não obstante a 
imprecisão de alguns dispositivos, foi estabelecer uma tal ou qual superintendencia de poder publico sobre a vida 
de associações que exploram serviços de utillidade geral e sobre a maneira de serem aproveitadas as riquezas 
naturaes. Quanto aos serviços publicos, as suas exigencias consistiram em impor ás empresas concessionarias de 
taes serviços a obrigação de constituir as suas administrações com [ilegivel] de directores brasileiros, residentes 
no Brasil, ou delegar os seus poderes exclusivamente a brasileiros. Determinou, também, que sejam obrigados a 
ter entre os seus empregados subalternos uma certa porcentagem de brasileiros, porcentagem que será fixada 
pela lei ordinaria. Essas providencias ninguem as estranhará, pois que são, hoje, communs em todos os paizes. 
 Quanto ao interesse geral, a sua defesa foi assegurada pelos seguintes dispositivos: a lei federal regulará 
a revisão das tarifas dos serviços explorados por concessão ou delegação para que, no interesse collectivo, os 
lucros dos concessionarios ou delegados não excedam a justa retribuição do capital e lhes permitta attender 
normalmente ás necessidades publicas de expansão e melhoramento desses serviços. 
 Uma vez que a lei federal ordinaria vae regular essa faculdade, o perigo de um texto rigido, capaz de 
perturbar a vida interna das empresas, desapparecerá e as vantagens da providencia poderão ser auferidas sem 
que se entrave o desenvolvimento das mesmas empresas e se difficulte a aplicação de capitaes estrangeiros na 
execução dos serviços publicos. A providencia é de caracter geral. A ella estão sujeitas todas as companhias ou 
concessionarias, sejam estrangeiras ou nacionaes, que se dediquem á exploração de serviços publicos. 
 Não se pode negar que ditou nessa medida um desejo de melhorar a vida da collectividade, o que é um 
desejo louvavel. Contornado o perigo de se embaraçar a atividade das empresas e de se lhes matar o estimulo, o 
que não será difficil ao legislador ordinario, nada ter-se-á que oppor a essa providencia. Se a Constituição não a 
adoptasse, a lei ordinaria, mais cedo ou mais tarde, acabaria adoptando-a. 
 O sentimento nacionalista inspirou, por fim, outro artigo importante, que é o seguinte: “a lei 
nacionalizará a industria de seguros em todas as suas modalidades, devendo constituir-se em sociedade brasileira 
as empresas estrangeiras que, actualmente, operam no paiz”. A tendencia nos outros povos tem sido para 
socialisar essas empresas, tornando o serviço de seguros monopolio do Estado. A Constituinte andou bem 
ficando a meio caminho. Basta, realmente, que sejam nacionaes as companhias de seguros. Os lucros elevados 
que ellas costumam proporcionar, bem é que permaneçam no paiz. 
 No terreno da socialisação, a Constituinte não foi além desta medida: “Por motivo de interesse publico e 
autorisada em lei especial, a União poderá monopolisar determinada industria ou actividade economica, 
asseguradas as indemnisações devidas, conforme o art.120 n.17 e ressalvados os serviços municipalisados ou de 
competencia dos poderes locaes”. Asseguradas as indemnisações, como ficam, perde essa medida o caracter 
revolucionario que poderia ter. É um socialismo mitigado, um socialismo em franca e doce camaradagem com o 
individualismo. Verdadeiro socialismo de transição ou, se preferem, de conciliação. 
 Não se limitaram, porém, a essas providencias as preoccupações nacionalistas e sociaes da Constituinte. 
Outras manifestou ella. 
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Sentimos insistir, mais uma vez ao tratar de nossas relações commerciaes com os paizes vizinhos, sobre 
a necessidade do estabelecimento dessa nova politica nas bases de uma estreita reciprocidade. Está nesse caso o 
nosso commercio com a Argentina. Paiz de grande capacidade acquisitiva, a Argentina será fatalmente, á medida 
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que se intensificarem as relações commerciaes com o Brasil, excellente escoadouro para innumeros productos de 
nossa lavoura. Por emquanto, alli têm proeminencia o mate e o café. 
 No tocante ao café, não ha, por emquanto, empecilho á sua entrada. A expansão do consumo desse 
producto está condicionada á maior procura. Já se não pode dizer o mesmo no tocante á herva-mate, de que 
vivem, em grande parte, dois importantes Estados brasileiros. Devido, infelizmente, a uma politica de 
nacionalismo economico, hoje reconhecida errada pelos proprios argentinos, desenvolveu-se em seu territorio 
uma industria hervateira, cuja producção, por todos os modos fomentada e amparada, nunca pôde, porém, 
concorrer vantajosamente, no terreno economico, com os hervaes brasileiros, onde, por motivos varios, o custo é 
muito inferior. Afim de não fazer periclitar esse grande emprehendimento nacional, o governo argentino, em 
occasiões anteriores, decidiu protegel-o contra a concorrencia brasileira, cercando a herva alli produzida de taes 
garantias aduaneiras que forçosamente teriamos de nos declarar vencidos. Succede, porém, que a Argentina é 
essencialmente um paiz productor de trigo, e como tal, apesar da situação mais favoravel do momento, continua 
a considerar o Brasil o seu mais promissor mercado. Em vista, porém, da attitude do governo desse paiz que nos 
ameaçava prohibir a entrada do mate, tivemos de procurar supprimentos de trigo em outros paizes, realisando 
com os Estados Unidos um accôrdo de todos conhecido. A perda de nosso mercado alarmou os meios argentinos. 
Criou-se mais recentemente uma atmosphera favoravel á importação de herva-mate brasileira. No governo do 
general Justo, o problema tornou-se mais facil, porquamto foram feitas certas promessas que nos deixavam 
entrever a possibilidade de maior aproximação commercial, baseada na reciprocidade de tratamento. Em cambio 
da importação de trigo argentino, permittia-se a entrada de herva-mate, em quantidades maiores do que parecia 
possivel, no regimen anterior, de intensa protecção á industria [local]. 
 Não parecem, entretanto, vencidas as dificuldades anteriores, nem eliminados os pontos de atrito, 
decorrentes da produção hervateira argentina. Assim o affirma “La Prensa”, o grande jornal portenho, em sua 
edição do 8 do corrente. Segundo aquelle matutino, estuda-se novamente a organisação de uma junta reguladora 
desse producto, destinada a comprar dos lavradores toda a herva produzida para revendel-a aos moinhos a preços 
correspondentes aos da herva importada. Criar-se-ia assim um monopolio de vendas, cujas medidas “não 
beneficiariam em coisa alguma o productor, mas unicamente aos intermediarios”. 
 Essa nova regulamentação não seria, sem duvida, vantajosa aos nossos interesses. E tanto é assim que o 
proprio jornal argentino, commentando essa organisação, assim se exprime: 
 “Ha poucos dias, ao referirmo-nos ao commercio com o Brasil, chamámos a attenção do governo sobre 
a necessidade de cuidar desse mercado como comprador importante de farinha e trigo em grão, já perdido uma 
vez, com prejuizo da economia geral do paiz, por havermos justamente pretendido applicar uma erronea 
protecção da herva-mate. Se hoje adoptassemos as medidas aconselhadas, incorreriamos no mesmo erro, sem 
nenhum beneficio, é conveniente frisar, para os nossos plantadores de mate”. 
 Aconselha o importante diario argentino resolver o problema da herva-mate, não procurando eliminar a 
concorrencia estrangeira mas sim afastando intermediarios desnecessarios, aos quaes continua a caber a parte do 
leão na repartição dos lucros. 
 Estamos certos de que as ponderações tão justamente lembradas nesse editorial convencerão os 
dirigentes argentinos da necessidade de não permittirem a solução do problema hervateiro em bases tão 
nacionalistas quanto as propostas por certos elementos de seu commercio interno. 
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Está concluida a obra que São Paulo encetou em 1932. A Constituição, que o levou aos campos de 
batalha, foi promulgada. Não foi inutil o sacrificio das vidas que a metralha ceifou. Desse glorioso sacrificio 
adveiu, para o Brasil, a restauração do regimen legal. Não fosse o heroismo de São Paulo e, provavelmente, 
longe estaria o fim do governo dictatorial. Sem a reacção violenta do civismo paulista, o Brasil continuaria 
ainda, indefinidamente, a suspirar pela sua carta constitucional. Não ha dictadura que, espontaneamente, limite 
os seus dias... Forçando a que se inaugurou no Brasil, em 1930, a limitar os della, São Paulo juntou aos 
innumeros, que tem prestado ao Brasil, mais um serviço inestimavel. Não haverá exaggero, portanto, em 
reivindicar para elle o quinhão principal na gloria dessa data nacional que passou a ser o dia 16 de julho de 1934. 
Pela segunda vez, pôde-se dizer, fundou-se a Republica Brasileira em moldes democraticos e em ambas, sendo 
que agora mais, talvez, do que da primeira, São Paulo contribuiu, decisivamente, para esse acontecimento 
historico. Se foi no territorio paulista que as forças republicanas recrutaram, durante o imperio, os seus mais 
valorosos soldados, foi, aqui, tambem, que, após a queda do regimen constitucional, encontrou o Brasil as hostes 
resolutas que o libertaram das algemas dictatoriaes. Fiel ás suas tradições republicanas, São Paulo soube ser fiel, 
tambem, nesta angustiosa conjuntura, á sua missão historica de constructor da nacionalidade. 
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 Nós, que sempre nos batemos pelo regimen do direito e que só adherimos á revolução de 1930 na 
convicção de que ella explodira para restabelecer esse regimen, deturpado pela incapacidade dos politicos, 
sentimos uma alegria immensa pela victoria dos nossos ideaes. Nada nos poderia elevar tanto o coração como a 
reintegração da nossa patria na sua dignidade de nação livre. Doia-nos, como injuria immerecida, a escravisação 
de nossa terra a um governo de força sem que interesses superiores de ordem publica justificassem uma 
suspensão tão longa da nossa vida constitucional. Se a victoria da revolução de 1930 trouxe, como consequencia 
immediata e inevitavel a instituição de um governo dictatorial, nada explicava, firmado como foi, rapidamente, o 
poderio desse governo, a promulgação, por tempo indeterminado, desse regimen excepcional. A dictadura só 
devera perdurar emquanto as conquistas da revolução não estivessem consolidadas. Uma vez, porém, que o paiz 
inteiro se conformou com a nova ordem de coisas, ella devia, sem demora, restaurar o imperio da lei. As 
inquietações em que vivemos, os males de que padecemos e as lutas sanguinolentas que travámos, foram o 
resultado do erro imperdoavel de se tornar vaga e incerta a data em que se restabeleceria o governo legal. Outra 
seria, hoje, a situação do Brasil, sob todos os aspectos, se esse erro deploravel não tivesse sido commettido. Mas, 
antes tarde do que nunca. O que lá foi, lá foi. O pesadelo desfez-se e já estamos, desde hontem, respirando 
desafogadamente. Outros são os ares que nos envolvem e outros a luz que nos banha. 
 O que nos resta, doravante, é o dever de fugir  tudo quanto concorreu para provocar o movimento 
revolucionario de 1930, isto é, a todas as miserias de uma politicagem aviltante. Precisamos dar á vida politica 
uma feição mais elevada e cuidar dos negocios publicos com alto espirito civico e profundo sentimento 
patriotico. Se não nos emendarmos se os vicios de outróra renascerem amanhan, não serão apenas movimentos 
revolucionarios de caracter politico que nos saltearão mas verdadeiros terremotos sociaes. Ou aperfeiçoaremos a 
nossa democracia, ou cahiremos, definitivamente, em regimens despoticos. Tyrannias de varios feitios nos 
espreitam á espera de que falseemos o pé... A Constituição não deve ser o termo de uma campanha, mas o ponto 
inicial de outra. Com ella temos de defender a nossa organisação social contra os assaltos dos extremismos, quer 
da direita, quer da esquerda. Se não a manejarmos com pericia, a defesa estará compromettida e nada mais nos 
restará senão chorar sobre as ruinas das liberdades que não soubemos nem gosar nem proteger. Seja de jubilo a 
data de hontem, mas não seja de repouso. 
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Dentro de tres meses, deve ser eleita a Constituinte paulista. Essa eleição vae ser decisiva para os 
destinos do Estado. O primeiro trabalho da Constituinte será a eleição do presidente de São Paulo e tal seja o 
escolhido, tal será a feição que nossa vida politica tomará. Elegendo a Constituinte, o eleitorado irá, portanto, 
indirecta e implicitamente, eleger o chefe do governo estadual. Não é preciso mais para assignalar a importancia 
do pleito. Nelle o povo dirá por quem deseja ser governado. 
 A ninguem é dado affirmar o que o povo vae dizer. Mas a quem quer que saiba observar as coisas, é 
facil prever em que sentido se manifestará a sua vontade. Ora, pelo que se viu nestes ultimos annos, 
principalmente em 1930, o povo paulista está cansado de governos de grupos, governos que se fazem e desfazem 
sem o minimo concurso da opinião publica e sem outro programma que o de servir aos interesses da facção de 
cujo seio surgiram. O seu voto será recusado infallivelmente a quem se não apresente com uma fé de officio, 
politica limpa das nodoas da fraude e da violencia. Nada o afastou tanto da politica vencida em 1930, nada lhe 
preparou tanto o espirito para acolher aquella revolução com sympathia e applauso, nada lhe calou tanto no 
animo para abandonar as vantagens seguras da paz pelos beneficios incertos da guerra como a perpetuação do 
regimen da fraude e da violencia nos actos eleitoraes. Quem derrubou a situação politica dominante em 1930 não 
foram as tropas que vieram do sul ou que se levantaram do Rio. Foram os chefes politicos que não souberam 
respeitar os direitos dos adversarios, que se fizeram cumplices de todos os defraudadores das urnas eleitoraes, 
que rasgaram ou permitiram que se rasgassem os diplomas de deputados e senadores, legitimamente eleitos, que 
puzeram a sua vontade e os seus caprichos, as suas prevenções e os seus odios acima das leis, que se deixaram 
invadir da volupia da prepotencia e que converteram o governo em propriedade particular para uso e goso 
proprio e dos amigos. O que se observou em 1930, foi o desmoronamento de um edificio sobre os que, 
assenhorando-se delle, se metteram imprudentemente a destruir as columnas mestras sobre que repousava. De 
certa forma, o que houve foi um suicidio geral por excesso de imprudencia. O povo paulista, salvo se tivesse 
cahido em demencia, não poderia confiar o governo, novamente, a homens de tão notoria incapacidade civica, de 
uma tão evidente inaptidão para o exercicio de funcções publicas em regimen democratico, de uma educação 
politica tão fragil e rudimentar. Esses homens pódem ser uteis, pelos seus talentos pessoaes ou por outros 
predicados, em logares onde sejam mandados. Revelaram-se, porém, incompetentes para logares onde mandem. 
Nasceram para ser governados e não para governar. Nem para governos absolutos serviriam, pois que, mesmo 
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nesses governos, é indispensavel, entre os que exercem, o senso das realidades e o respeito dos sentimentos 
populares. Contra estes e sem aquelle, só governam, e isso mesmo por tempo curto, os despotas monstruosos de 
que se encontram alguns exemplares na historia romana. 
 O problema que se offerece ao eleitorado paulista é, pois, muito simples. Consiste, apenas, em arredar 
dos postos de commando os homens que os deslustraram pela sua carencia de espirito republicano e que, pela 
sua inepcia politica, comprometteram a nossa autonomia e sacrificaram a paz e a prosperidade da nossa gente. 
Esses homens nos darão, amanhan e sempre, o que nos deram hontem: a revolução, a guerra civil, a invasão do 
territorio estadual, a occupação militar, o dominio de estranhos. [ ]cumuladores de odios e geradores de revolta, a 
presença delles no governo do Estado será a revivescencia, pura e simples, breve e inevitavel, das fraudes 
escandalosas que, antes de 1930, nos envergonhavam e dos males que, em 1930, levaram as massas ao desespero 
de um movimento armado. 
 Intelligencia e energia não faltam, felizmente, ao povo de São Paulo para comprehender e resolver esse 
problema como elle deve ser comprehendido e resolvido. 
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O PAC sem resultados 

 Não saiu do papel a maior parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), a grande promessa de realizações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu segundo 
mandato. Nos primeiros dois anos, o governo concluiu só 3% das 10.914 obras previstas. No fim do 
ano passado, 23% estavam em andamento e 74% continuavam na intenção. Há menos de dois 
meses, no dia 6 de abril, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, mencionou as obras do 
PAC, num discurso em Montes Claros, como ações importantes para a superação da crise 

econômica. Outros ministros haviam usado a mesma retórica desde o ano passado: o Brasil, segundo eles, já 
dispunha de uma política anticíclica e isso ajudaria a enfrentar a recessão global. Se o País dependesse apenas 
desses investimentos para voltar a crescer, a recessão no Brasil seria muito mais longa. Neste ano, a execução 
dos projetos continua lenta e mais uma vez o valor investido ficará muito abaixo do total projetado oficialmente.  

As 319 obras concluídas até dezembro do ano passado, 3% das planejadas, absorveram R$ 47,7 bilhões, 
7% dos R$ 646 bilhões previstos para o programa. A maior parte do investimento, segundo o cronograma oficial, 
deverá realizar-se até 2010, ficando um pequeno resíduo para o próximo governo. A maior parte do investimento 
ficará a cargo da Petrobrás e os avanços têm ocorrido principalmente nessa área. As obras terminadas nos 
chamados eixos de infraestrutura energética e logística receberam R$ 47,6 bilhões, quase todo o dinheiro 
aplicado em projetos concluídos, de acordo com levantamento divulgado pela organização Contas Abertas, uma 
respeitada ONG especializada no acompanhamento das contas públicas. No Rio de Janeiro, o Estado com maior 
valor gasto em obras prontas, só os investimentos da Petrobrás em 3 plataformas e na implantação de um 
terminal de gás liquefeito custaram R$ 11,4 bilhões.  

Quando se excluem os projetos da Petrobrás e de outras empresas, a lista de realizações fica reduzida a 
quase nada. O chamado PAC orçamentário, custeado diretamente pelo Tesouro Nacional e administrado pelo 
governo, continua emperrado. Neste ano, o governo empenhou até 26 de maio apenas R$ 9,8 bilhões, 19,9% dos 
R$ 49,3 bilhões programados para investimentos no PAC e noutros projetos. O desembolso, R$ 1 bilhão, ficou 
em 2% da verba total autorizada para o ano. Valores pagos além desse bilhão correspondem a restos de 
exercícios anteriores.  

No mesmo período, isto é, até 26 de maio, o governo central empenhou R$ 1,28 trilhão, 80% do total 
orçado para o ano, e desembolsou R$ 493,4 bilhões, 31,2% da soma prevista para 2009. Os gastos com pessoal e 
encargos sociais chegaram a 32,6%. As demais despesas de custeio alcançaram 33% do valor autorizado. Mas 
esses gastos são mais ou menos automáticos e dependem apenas da administração rotineira. A gestão dos 
investimentos - desde a concepção dos projetos até a sua execução - é muito mais complicada. Uma de suas 
dificuldades é a coordenação de atividades em diferentes áreas do governo. O licenciamento ambiental, 
frequentemente apontado como o grande entrave, é, no entanto, apenas parte do problema. Mas é uma boa 
ilustração de como funciona mal o mecanismo administrativo: os funcionários do setor têm trabalhado como se 
os seus cronogramas fossem independentes dos objetivos do governo e a sua missão não fosse conciliar 
desenvolvimento e conservação.  

Desde a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse trabalho de articulação foi 
atribuído à chefia da Casa Civil. O resultado foi quase nulo no primeiro mandato e não melhorou muito no 
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segundo, quando foi entregue à ministra Dilma Rousseff o papel de gerente do recém-criado PAC. Essa gerência 
nunca foi mais do que um título quase honorífico.  

Até agora, o investimento público tem sido principalmente um componente da retórica política do 
presidente Lula e de seus companheiros. Essa retórica pode impressionar o público menos informado. 
Produtores, transportadores e exportadores conhecem muito bem, no entanto, os custos de uma infraestrutura 
deficiente, uma das principais desvantagens do Brasil no confronto com outras potências emergentes ou 
desenvolvidas. Palavrório não transporta carga, não fornece energia nem cria empregos. Mas o PAC, até agora, 
não é muito mais que palavrório. 
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A corrupção secreta 
É realmente inesgotável a capacidade que tem o Senado da República de surpreender a 

Nação. Quando se achava que não havia mais malandragem nova a vir à tona depois da revelação de 
uma fieira de privilégios descabidos custeados pelos contribuintes - dos quais são exemplos as 181 
diretorias da Casa (entre elas as de "garagem", de "vídeo" e de "check-in"), a famigerada "farra das 
passagens aéreas", a utilização abusiva das "verbas indenizatórias", o pagamento de horas extras 

para 3.883 funcionários em pleno recesso parlamentar e a descoberta da existência de 600 funções 
comissionadas e cargos com gratificação -, eis que surge um novo e monumental escândalo que leva para 
profundezas insuspeitadas a já combalida imagem do Senado. Os repórteres Rosa Costa e Leandro Colon 
revelaram, na edição de quarta-feira do Estado, que atos administrativos secretos foram usados para nomear 
parentes e amigos, criar cargos - inclusive para abrigar servidores "fantasmas" - e aumentar salários no Senado. 

Levantamento feito por técnicos do próprio Senado, nos últimos 45 dias, a pedido da Primeira 
Secretaria da Casa, constatou a existência de cerca de 300 atos que não foram publicados como manda a lei, 
alguns adotados há mais de 10 anos. Tais medidas, sem a publicidade obrigatória que caracteriza os atos da 
administração pública - portanto, adotadas de forma "secreta" -, passaram, simplesmente, a vigorar, gerando 
gastos desnecessários e ilegais, como a remuneração de funcionários fantasmas. Esses "atos secretos", após o 
início da investigação interna, passaram a ser publicados como "boletins suplementares" das Secretarias do 
Senado a que se referem, com as datas em que foram assinados. Ao observador menos atento, a maracutaia 
passaria despercebida. Entre os beneficiados aparecem a ex-mulher do deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS), 
nomeada para cargo na Advocacia-Geral da Casa, e a ex-presidente da Câmara Municipal de Murici (AL), cujo 
prefeito é hoje o filho do atual líder do PMDB e ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. 

Igualmente secreto foi o ato que exonerou um neto do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), 
então lotado no gabinete de Epitácio Cafeteira (PTB-MA). Essa exoneração "secreta" ocultou o fato de haver nos 
quadros da Casa um parente não concursado de Sarney, no momento em que o Senado se via obrigado a cumprir 
a súmula antinepotismo do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse jovem, de 22 anos e ainda não formado - filho 
do primogênito de Sarney, Fernando -, ocupou o cargo de secretário parlamentar, um dos postos mais altos da 
estrutura funcional do Senado - com salário de R$ 7,6 mil mensais. Os boletins secretos revelam também que 
mais um filho e um irmão do ex-diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi trabalharam no Senado, além 
dos outros sete parentes já conhecidos. Eles eram lotados na Diretoria-Geral, então comandada por Agaciel 
Maia, exonerado em março após a acusação de ocultar a propriedade da casa onde mora, em Brasília. 

Foi para abrir espaço para essas contratações que um só "ato secreto" criou, numa penada, 25 cargos na 
Diretoria-Geral. Há mais: o Conselho Editorial do Senado, órgão criado por José Sarney, foi usado, por exemplo, 
para abrigar o ex-presidente da Assembleia do Amapá, com salário de R$ 7,1 mil. 

Mas no rol das medidas esconsas, guardadas a sete chaves para que delas o público não tomasse 
conhecimento, há outras, capazes de ruborizar frades de pedra, tais os despropositados privilégios criados à custa 
do contribuinte. Exemplo disso é a extensão de "assistência vitalícia odontológica e psicológica" a marido ou 
mulher de ex-parlamentar. 

A técnica utilizada na elaboração dos atos secretos surpreendeu até os auditores da FGV: enquanto as 
decisões públicas eram reunidas num mesmo documento, diariamente, a maioria dos atos "secretos" recebeu 
tratamento isolado, não se misturando com as outras medidas. Era a garantia de que a indecência seria 
escamoteada do conhecimento público.  

Diante de toda essa enormidade, só resta indagar qual será a próxima mazela a ser revelada. Afinal, 
tamanho acúmulo de atos ilegais, comportamentos antiéticos e de falta de escrúpulos mostra que é inesgotável a 
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criatividade daqueles que tentam, por todos os meios, provar que o Brasil é aquilo que não é: uma república de 
bananas. 
 
Texto 93 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 19 out.2009. Primeiro Caderno, Notas e Informações, 
A3. 
Gênero: editorial 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Manobras para a gastança 

É engenhoso, reconheça-se, o conjunto de manobras legais que o governo vem colocando em 
prática para, sem deixar isso explícito, reduzir as metas do superávit primário de 2010 e assim 
assegurar mais dinheiro para gastar no ano que vem, quando, não se pode esquecer, será eleito o 
sucessor - ou sucessora - de Luiz Inácio Lula da Silva. São notáveis os esforços que o governo está 
fazendo na área orçamentária para alcançar seu objetivo político. Mas a engenhosidade não 
esconde a nocividade dessas medidas para o equilíbrio das finanças públicas nem tampouco 

disfarça a perda de nitidez da política fiscal do governo Lula. 
A manobra mais recente, como mostrou reportagem de Fabio Graner e Adriana Fernandes, publicada no 

Estado de quinta-feira, é a permissão legal para o governo abater do cálculo do superávit primário de 2010 todos 
os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - a principal peça de propaganda eleitoral 
do governo e de sua candidata - já empenhados em 2009, mas que, por não terem sido pagos no próprio 
exercício, deverão ser incluídos nos "restos a pagar" em 2010. 

Essa permissão abre um grande espaço para o governo gastar em outros itens que lhe sejam mais 
interessantes do ponto de vista eleitoral ou mesmo vitais em algumas regiões para assegurar bom desempenho de 
seus candidatos nas urnas, aparentemente sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. Recorde-se que a 
meta já foi reduzida legal e explicitamente e, mesmo assim, medidas recentes permitem que, na prática, ela seja 
ainda menor, pois de seu cálculo já foram excluídas outras despesas, além desses "restos a pagar". 

Neste caso, se, por exemplo, o governo tiver empenhado R$ 10 bilhões de investimentos do PAC, mas 
ainda não pagou esse dinheiro ao fornecedor - ou seja, o dinheiro continua no Tesouro Nacional -, lança o valor 
em "restos a pagar", o que facilita o alcance da meta do superávit de 2010. Assim, poderá gastar o mesmo valor 
sem se preocupar com a meta. É uma brecha para a gastança eleitoral. 

Resta saber que dimensões terá essa brecha. No processo orçamentário brasileiro, a despesa pública é 
feita em três estágios. O primeiro é o do empenho, momento no qual o governo assume a obrigação do 
pagamento ao fornecedor de bens, obras ou serviços. O segundo é o da liquidação, que consiste na verificação do 
direito do credor. Por fim, emite-se a ordem de pagamento e a despesa é paga. Quando uma despesa é liquidada 
num exercício, mas não é paga, é incluída nos "restos a pagar" no exercício seguinte. 

O resultado financeiro desse novo afrouxamento da política fiscal dependerá da competência do 
governo em administrar o PAC, que até agora tem sido sofrível. Os Orçamentos da União incluem verbas 
volumosas para obras listadas no PAC - desde o anúncio desse programa eleiçoeiro, em 2007, os valores para 
elas reservados nos orçamentos alcançaram R$ 57 bilhões -, mas o balanço da execução orçamentária tem 
mostrado grande lentidão no empenho das verbas, ou seja, na execução das obras. O governo terá que melhorar 
muito a gestão do PAC para poder reservar valores expressivos a serem gastos no ano que vem. 

Independentemente da competência ou incompetência gerencial do governo no caso do PAC, o que já 
lhe está assegurado para 2010 é uma grande liberdade para gastar. A meta de superávit fiscal para o setor público 
não financeiro em 2010 foi estabelecida em 3,3% do PIB, e o governo federal deverá responder por 2,15% do 
PIB. Dessa conta, porém, o governo já foi autorizado, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a excluir R$ 
22,5 bilhões referentes ao PAC, além do excesso da meta do superávit primário que for apurado em 2009. Além 
disso, também os quase R$ 17 bilhões do Fundo Soberano do Brasil (FSB) flexibilizam a meta de superávit 
fiscal de 2010 e abrem espaço para outros gastos do governo do PT. 

As seguidas manobras geram cada vez mais dúvidas sobre o rigor com que o governo administra os 
recursos públicos, alimentam temores de que, mesmo reduzida e "flexibilizada", a meta fiscal não seja alcançada 
no ano de eleições e deixam cada vez mais claro que existe uma diferença entre a gestão da política fiscal - 
perdulária - e a da política monetária - austera. 
 
Texto 94 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
O que muda e o que permanece 

 A reforma do Estado, que começa a ser implantada na edição de hoje - mais abrangente do que as 
anteriores, porque além de mudanças gráficas valoriza as novas tecnologias da informação, com 
destaque para o portal estadão.com.br -, segue o mesmo princípio que norteou as mudanças por que 
passou o jornal, ao longo de seus 135 anos de existência: muda a forma, para tornar mais fácil e 
atraente a leitura, mas permanece inalterado o seu compromisso com a qualidade e a exatidão da 

informação e com a ética jornalística. É assim, mudando para continuar o mesmo, que o Estado fica sempre em 
dia com o progresso técnico, na apresentação das matérias, sem se afastar do cuidado com o conteúdo e a 
opinião. 

Tanto no que se refere ao jornal impresso como ao portal do Estado na internet, procurou-se adotar o 
que de mais moderno existe hoje no mundo, com o objetivo de apresentar aos leitores as informações de forma 
clara e bem organizadas. As imagens - fotografias e infográficos - merecerão igual atenção. O jornal sofre 
mudanças tipográficas que tornarão a leitura mais agradável. Os vários tipos de matérias - informações, análises, 
opiniões - serão tratados de forma que o leitor os identifique imediatamente e escolha o que convém melhor a 
seu gosto e interesse. 

As mudanças atingirão também os cadernos. Um novo caderno, o Sabático, substituirá o atual Cultura e 
seguirá a tradição, com as alterações que os novos tempos impõem, do antigo Suplemento Literário, que circulou 
de 1956 a 1974, tendo entre seus colaboradores as maiores figuras da intelectualidade da época, e foi um marco 
na imprensa brasileira, como reconhecem os estudiosos da relação entre o jornalismo e a cultura. O Caderno2 
sairá aos sábados com o nome de Caderno2 + Música e aos domingos com o de Caderno2 Domingo. 

No terreno das novas tecnologias da comunicação, que vão ganhando importância em todo o mundo, 
especialmente entre os leitores mais jovens, o destaque da reforma será o portal estadão.com.br. Totalmente 
reformulado, ele terá novo design e nova lógica de navegação.  

O site aumentará também a oferta de conteúdos em vídeo e áudio, assim como a interação com os 
internautas e a conexão com redes sociais e comunidades. A página inicial do portal adotará o conceito europeu 
de organização, com duas colunas, uma para o noticiário de maior importância e outra para tudo o que for 
considerado interessante para os internautas.  

Essa parte da reforma tem uma posição especial na estratégia do Estado para manter a fidelidade dos 
seus leitores mais jovens e conquistar outros da mesma idade, de maneira a continuar desempenhando um papel 
importante para as novas gerações, no terreno da informação.  

Para tanto, é fundamental a combinação de inovação tecnológica e fidelidade aos princípios que sempre 
nortearam o jornal, de seu nascimento em 1875 até hoje. As mudanças da feição gráfica do jornal, operadas em 
1889, 1890, 1932, 1989, 1991, 1993 e 2004, seguiram todas essa linha. E será assim mais uma vez. 

Diferentemente dos jornais de hoje, que tendem cada vez mais a ser tão somente órgãos de informação, 
o Estado sempre se distinguiu por aliar o rigor da informação ao compromisso com o que considera as grandes 
causas de interesse público. Nesse sentido, mantém desde sua fundação - quando se engajou na luta pelos ideais 
abolicionistas e republicanos - até hoje, passando pela sua ocupação pela ditadura Vargas e por sua recusa a 
exercer a autocensura durante o regime militar, uma linha de estrita coerência com os seus princípios. 

Para ele, notícias precisas e reportagens feitas com rigor, dando voz a todas as partes envolvidas na 
questão por elas tratadas, convivem com opiniões - expostas em nossos editoriais com a clareza e a contundência 
que as circunstâncias exigem - sobre todos os assuntos que digam respeito à defesa e ao aperfeiçoamento das 
instituições democráticas.  

Se nisto o Estado não muda, porque faz parte de sua identidade, de sua credibilidade, de seu patrimônio 
moral, ele está sempre aberto, por outro lado, ao progresso técnico, que permite avanços constantes na forma de 
apresentar as informações a seus leitores.  
 
Texto 95 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 22 maio 2010. Primeiro Caderno, A3. 
Gênero: editorial 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Promessas de candidatos 

Os pré-candidatos à Presidência da República se igualam na defesa da reforma tributária. 
Todos prometem trabalhar por esse objetivo, se forem eleitos. A ex-ministra Dilma Rousseff já 
prometeu até que, se for eleita, incluirá o assunto na sua pauta política, no primeiro ano do seu 
governo. Será a "reforma das reformas", garantiu, e pelo menos nessa avaliação ela está certa: é 
indispensável mudar o sistema de impostos e contribuições para dar ao País melhores condições de 
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crescimento econômico, de competitividade e de criação de empregos decentes. O atual sistema foi concebido 
para uma condição histórica muito diferente, passou por inúmeras distorções e é hoje um dos principais 
obstáculos ao desenvolvimento do Brasil.  

Se todos agitam essa bandeira, é porque todos, implicitamente, consideram morto, ou em coma 
profundo, o projeto de mudança tributária em tramitação no Congresso. Se não foi aprovado até agora, não o será 
até o fim do ano. E quanto tempo será necessário para a apresentação de um novo projeto ou para uma 
recauchutagem da atual proposta?  

O público tem motivos mais que suficientes para encarar com ceticismo as promessas de reforma nos 
próximos quatro anos. No entanto, poucos itens serão tão importantes quanto esse na lista de compromissos do 
novo presidente, seja quem for.  

Alguns objetivos da reforma estão acima de qualquer discussão. É preciso, concordam todos, 
simplificar o sistema e reduzir o peso dos tributos sobre o investimento, a produção e a exportação. Num sistema 
funcional não cabe um tributo com as características da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira, uma aberração conceitual, nem para impostos com incidência em cascata. No entanto, a ex-ministra 
Dilma Rousseff lamentou várias vezes, nos últimos dias, o fim daquela contribuição, sem dedicar um minuto 
sequer à análise de suas características. Que tipo de reforma poderá propor? Até agora, não deu sinais de ter 
ideias mais ou menos claras a respeito do assunto. Como ministra do atual governo, pouco ou nada fez para o 
êxito de qualquer esforço de inovação tributária.  

O ex-governador José Serra participa do debate sobre o assunto desde o começo dos anos 90. São dessa 
época as primeiras propostas de reforma do sistema implantado em 1967 e mantido, com algumas alterações, 
pelos constituintes de 1988. 

Como governador de São Paulo, envolveu-se ocasionalmente na discussão do projeto em tramitação no 
Congresso. Em junho do ano passado, descreveu a proposta como "um horror". O relator da matéria, deputado 
Sandro Mabel, anunciou a intenção de procurar o governador de São Paulo para uma discussão técnica, mas nem 
os líderes do governo, nessa altura, se mostravam interessados em facilitar a tramitação do projeto. Se eleito, o 
ex-governador paulista deverá, presumivelmente, apresentar novo texto ao Congresso. Até agora não foi além de 
generalidades, defendendo a simplificação dos impostos mesmo por meio de leis infraconstitucionais.  

Por sua formação e por sua experiência política e administrativa, a senadora Marina Silva deve ser 
menos familiarizada com o tema do que os outros pré-candidatos. Mas também defende a reforma, e em termos 
amplos, sem ajustes parciais: "Não estamos mais no tempo de fazer puxadinhos tributários." Nos últimos 15 anos 
só se fez esse tipo de mudança - puxadinhos ou remendos, com isenções limitadas e politicamente complicadas 
para exportadores e desonerações parciais. O enorme acúmulo de créditos fiscais pelas empresas exportadoras é 
uma das consequências dessa política de improvisações e não de soluções.  

O empresariado deverá cobrar compromissos mais claros dos candidatos. Uma boa reforma poderá 
eliminar uma parcela importante do custo Brasil, tornando o poder de competição internacional menos 
dependente do câmbio. Mas essa reforma envolverá negociações complicadas com governadores e prefeitos. O 
atual governo jamais se dispôs a uma tarefa tão difícil. Também nunca aceitou controlar seus gastos. Se a 
situação fiscal não melhorar até o fim do governo Lula, o próximo governo terá pouco interesse em mexer 
seriamente nos tributos.  

 
Texto 96 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 28 maio 2010. Primeiro Caderno, Notas e 
Informações, A3. 
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Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
O presidente em xeque 

O presidente Lula poderia ter simplesmente vetado, há vários dias, o aumento de 7,7% para 
aposentadorias e pensões superiores a um salário mínimo, se quisesse levar em conta só as 
preocupações financeiras de seus ministros da Fazenda e do Planejamento. Mas ele pediu a ambos 
novos estudos sobre as contas públicas antes de anunciar sua decisão. Quer saber, portanto, se não 
haveria um jeito de acomodar no Orçamento a despesa adicional. Parece ter vacilado, ao avaliar o 
custo do veto - uma decisão politicamente difícil em qualquer circunstância e ainda mais em ano de 

eleições. 
Pessoas envolvidas na campanha da pré-candidata Dilma Rousseff, segundo se apurou em Brasília, 

recomendaram ao presidente que aceite o aumento aprovado pelos congressistas.  
Os novos cálculos foram encomendados ao setor financeiro do governo na quarta-feira. No dia seguinte, 

o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmou publicamente sua avaliação: não está sobrando dinheiro, 
apesar do superávit de R$ 16,5 bilhões contabilizado em abril pelo governo central.  
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O resultado, argumentou, varia de um mês para outro, está dentro do esperado e a arrecadação prevista 
para o ano bastará apenas para se alcançar a meta fiscal de 2010. O objetivo fixado para o ano é um superávit 
primário equivalente a 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse dinheiro será destinado ao pagamento de juros 
e, portanto, à contenção da crescente dívida pública federal.  

O aumento defendido pelos ministros da área financeira - 6,14% para as aposentadorias maiores que um 
salário mínimo - vem sendo pago desde o começo do ano e está incorporado nas projeções das contas públicas.  

Se esses cálculos estão certos, a elevação de 7,7% prejudicará o equilíbrio fiscal e tornará mais 
complicada a condução da política econômica. Segundo o ministro da Fazenda, essa decisão, além de afetar as 
finanças públicas, tornará mais difícil conter o consumo e limitar o aquecimento da economia. Por isso, diante da 
hipótese de o presidente sancionar os 7,7%, o ministro mencionou a possibilidade de novos cortes em outras 
despesas.  

O governo já havia anunciado o congelamento de R$ 21,8 bilhões no fim de março e um novo corte de 
R$ 19 bilhões na semana passada. As decisões foram tomadas, segundo a explicação oficial, para ajustar a 
programação de gastos à receita prevista. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a avaliação bimestral da execução orçamentária. Quando 
os novos dados e projeções indicam uma receita menor que a anteriormente prevista, o governo deve comprimir 
a despesa. Os dois cortes, portanto, resultaram de uma obrigação legal. O governo poderá mudar a decisão, se as 
próximas avaliações apontarem um desempenho orçamentário melhor. Os dois cortes, portanto, não foram 
destinados propriamente a limitar o aquecimento da economia. 

Além disso, a nova projeção da receita foi provavelmente subestimada, segundo avaliação de 
economistas do setor privado. 

No mercado financeiro e nas consultorias independentes, o crescimento econômico projetado para o ano 
continua na faixa de 6% a 7%. Segundo a informação oficial, o governo baseou seu cálculo de arrecadação numa 
hipótese de crescimento de 5,5% do PIB e há quem fale no uso de um número menor, 5,2%. 

Os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o traíram, no Congresso, ao defender com objetivos 
obviamente eleitorais um aumento bem maior para as aposentadorias do que o proposto pelo governo. A 
oposição apoiou esse jogo para ver o presidente em xeque. Ele teria de escolher entre um ato de imprudência 
fiscal - se as contas dos ministros estivessem certas - e uma decisão politicamente custosa. Vetados os 7,7%, 
perderia vigor também o aumento de 6,14%, eliminado do texto emendado pelos congressistas. 

Teria sido uma jogada brilhante, se a oposição pudesse reivindicar sua autoria. Mas quem pôs em xeque 
o presidente foi a base aliada. Esse episódio comprova, mais uma vez, a urgência da reforma política. Governar 
bem é quase impossível, quando se depende de alianças num sistema partidário como o brasileiro. 
 
Texto 97 
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Aprovação automática 

Depois de realizar três audiências públicas para discutir medidas para reduzir a evasão 
escolar, o Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu baixar uma resolução recomendando às 
escolas da rede pública e privada que não mais reprovem alunos matriculados nas três primeiras 
séries do ensino fundamental. Para entrar em vigor, a resolução ainda precisa ser homologada pelo 
ministro Fernando Haddad. 

Segundo o último Censo Escolar, em 2008 foram reprovadas 74 mil crianças de 6 anos, 
que estavam aprendendo a ler e escrever. Ao justificar o modelo da aprovação automática, os membros do CNE 
afirmam que o ideal seria que as crianças passassem a ser avaliadas só depois dos 9 anos. Antes dessa idade, a 
reprovação dificultaria a alfabetização e seria um fator de desestímulo. No Nordeste, que tem as mais altas taxas 
de evasão escolar do País, a reprovação nas primeiras séries do ensino fundamental é apontada como uma das 
causas do problema.  

"O Brasil tem uma cultura forte de reprovação. Como estamos atualizando as diretrizes, vamos 
recomendar fortemente o princípio da continuidade. Sabemos que as resoluções do CNE não têm a força de lei, 
mas direcionam o sistema educacional", diz a coordenadora de ensino fundamental da Secretaria da Educação 
Básica do MEC, Edna Martins Borges. Existem mais de 152 mil escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental no País, com 31 milhões de alunos. Desse total, segundo o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), vinculado ao MEC, apenas 2 milhões teriam mais de cinco horas de aula por dia.  

Pela decisão do CNE, cada escola terá autonomia para elaborar seu projeto pedagógico, o que lhes 
permitiria oferecer aulas extras e trabalhos especiais para alunos com dificuldades de alfabetização. Mas, para os 
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críticos dessa decisão, não se pode dar tanta liberdade para as escolas - principalmente as públicas. Eles põem 
em dúvida a capacidade dos professores de dar tratamento diferenciado aos estudantes mais fracos. Alegam que 
o modelo da progressão automática tem por objetivo reduzir os gastos dos Estados e municípios com ensino. E 
afirmam que, por não estar acompanhada de uma política de reorganização pedagógica, com apoio financeiro, a 
iniciativa do CNE trará mais problemas do que soluções.  

"Boa parte das escolas brasileiras só tem professor e giz. Largadas à própria sorte, sem respaldo das 
Secretarias da Educação e do MEC, essas escolas dificilmente terão sucesso. A história já mostrou que, 
desacompanhada de professores bem formados, sem boa gestão e sem recursos corretos para ajudar no 
aprendizado, a progressão não dá bons resultados", afirma a coordenadora da Pós-Graduação em Educação da 
UniRio, Cláudia Fernandes.  

Essa também é a opinião de quem terá de pôr em prática a resolução do CNE na sala de aula. "O MEC 
propor que professores criem alternativas, quando eles estão sobrecarregados, sem material didático, em escolas 
sem horário integral e lidando com pais que não podem acompanhar os estudos dos filhos, é a prova de que ele 
não conhece o que enfrentamos", diz a professora Inês Barbosa, responsável por uma turma de ensino 
fundamental numa escola municipal do Rio de Janeiro.  

O modelo da progressão contínua começou a ser adotado há duas décadas em vários Estados. Os 
resultados foram tão insatisfatórios que, há alguns anos, na cidade de Várzea Paulista, próxima da capital, pais de 
alunos e o Ministério Público chegaram a entrar com recurso para suspender a experiência. A Secretaria 
Municipal da Educação conseguiu cassar a liminar e retomou a experiência. Boa parte dos alunos beneficiados 
com a aprovação automática se converteu em analfabetos funcionais. 

A iniciativa do CNE é mais uma amostra dos modismos e improvisações que têm desorganizado o já 
combalido sistema de ensino básico. Para os pedagogos contrários à aprovação automática, se é perverso 
reprovar uma criança, mais perverso ainda é deixá-la frequentar a sala de aula e permitir que ela continue 
analfabeta. 
 
Texto 98 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 6 jun. 2010. Primeiro Caderno, Notas e Informações,  
A3. 
Gênero: editorial 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Entre os juros e a gastança 

Crescer em ritmo de 10% ao ano pode ser muito bom, mas não agora, como sensatamente 
reconheceu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, numa entrevista em Xangai, onde participou 
de um seminário sobre relações entre Brasil e China. A economia brasileira perde impulso e 
retorna ao "curso normal e sustentável de crescimento entre 5,5% e 6%", acrescentou. O primeiro 
trimestre foi marcado por uma grande expansão dos negócios, movida principalmente pela 

demanda interna. O País teve um desempenho econômico chinês, segundo o ministro, e o Produto Interno Bruto 
(PIB) deve ter aumentado a uma taxa anualizada de 8% a 10%. A primeira estimativa oficial deve ser divulgada 
no dia 10 pelo IBGE e os Ministérios da Fazenda e do Planejamento com certeza já receberam as avaliações 
preliminares. Em vez de saudar esse resultado com as costumeiras bravatas, a cúpula do Executivo parece ter 
reconhecido a conveniência de uma acomodação. Mas a experiência recomenda cautela diante dessa 
manifestação de sensatez, especialmente em ano de eleição.  

A perda de impulso, indicada por números do varejo e da produção industrial, ainda parece muito suave 
e pode ter sido causada inicialmente pela retirada de incentivos fiscais ao consumo, mencionada pelo ministro 
Mantega. Ele também apontou o aumento do depósito compulsório dos bancos no Banco Central (BC) como 
fator de moderação. Isso ainda não está claro, porque o financiamento ao consumo continuou crescendo nos 
últimos meses. Talvez convenha impor uma trava mais forte ao crédito. A elevação de juros, já iniciada pelo BC, 
por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), demora meses para afetar a demanda. 

Seja como for, o primeiro sinal de alerta partiu dos economistas e dirigentes do BC. O ministro da 
Fazenda levou mais tempo para admitir o forte aquecimento da economia. Além disso, ainda manifestou dúvida, 
na entrevista em Xangai, sobre os critérios do Copom para projetar um crescimento econômico de 6% a 8% para 
os seis meses à frente.  

Mas esse ponto é claro. Os técnicos do BC usaram os dados de consumo e de produção do primeiro 
trimestre, o aumento do emprego e da renda dos trabalhadores e também a expansão do gasto público para 
chegar à conclusão óbvia: sem os freios da política econômica, esse ritmo não seria contido. Não cabe ao BC 
esperar uma acomodação espontânea do mercado, quando há claros sinais de superaquecimento e de pressões 
inflacionárias. 
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A política fiscal só deu uma contribuição para arrefecer a expansão do consumo. Foi o corte de 
incentivos, quando já eram claramente dispensáveis e se tornavam contraproducentes. A despesa federal nunca 
parou de crescer. Os dois congelamentos de gastos - um de R$ 21,8 bilhões, outro de R$ 10 bilhões - foram 
meras consequências legais da reestimativa da receita. Na prática, foram cortes de vento e mesmo esses poderão 
ser anulados, se a arrecadação continuar crescendo como preveem economistas do setor privado e do governo. A 
possível liberação do dinheiro congelado foi anunciada pelo presidente Lula na terça-feira, durante evento na 
Volkswagen. Com isso, a despesa do governo, além de não ter parado de crescer, poderá aumentar ainda mais.  

Se isso se confirmar, o governo federal poderá estabelecer um novo recorde. Nos 12 meses terminados 
em abril, seus gastos corresponderam a 18,6% do PIB, a maior taxa desde o início da gestão Lula. No mesmo 
período a arrecadação federal equivaleu a 20% dos bens e serviços produzidos no País. O superávit primário - a 
"sobra" usada para o pagamento de juros - continua a resultar do aumento da receita e não do controle da 
despesa.  

Não se deve esperar da política fiscal, portanto, uma real contribuição ao controle da inflação. O 
governo reconhece o aquecimento da economia nos primeiros meses do ano, mas a tarefa de conter a alta de 
preços continuará jogada sobre o BC e seus diretores ainda serão alvos de críticas e até de insinuações do 
ministro da Fazenda. Segundo ele, a quem pode interessar o aumento de juros, senão ao mercado financeiro?  

Mais honesto seria perguntar, antes de mais nada, a quem interessa o controle da inflação. 
 
Texto 99 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 31 jul. 2010. Primeiro Caderno, Notas e Informações, 
A3. 
Gênero: editorial 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Um ano sob censura 

Hoje faz um ano que este jornal está proibido de publicar notícias baseadas nas apurações 
da Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, sobre os possíveis ilícitos praticados pelo empresário 
Fernando Sarney, o filho do presidente do Senado que controla os negócios do clã maranhense. E 
acabou de fazer meio ano que se espera da Justiça um pronunciamento sobre o mérito de uma 
questão que envolve nada menos que o princípio constitucional da liberdade de imprensa e do 
direito à informação no País. 

A censura prévia, em caráter liminar, foi imposta em 31 de julho de 2009, a pedido do investigado, pelo 
desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) Dácio Vieira. Trata-se de um ex-consultor do 
Senado, relacionado com a família Sarney e o notório Agaciel Maia, o apadrinhado do patriarca que dirigiu a 
Casa até ser colhido pelo escândalo dos atos secretos. Em 18 de dezembro, Fernando Sarney desistiu da ação, o 
que levaria ao seu arquivamento. O Estado não concordou. Havia dois fundamentos para a recusa. 

Em primeiro lugar, a desistência não evitaria que o primogênito do senador José Sarney entrasse com 
outra ação rigorosamente idêntica à anterior se o jornal publicasse novas matérias sobre a investigação que 
desembocou no indiciamento do empresário por lavagem de dinheiro, tráfico de influência, formação de 
quadrilha e falsidade ideológica. Em segundo lugar - e mais importante -, o arquivamento impediria que a Justiça 
se manifestasse de uma vez por todas sobre o que o jornal, os mais reputados juristas do País e entidades 
internacionais consideram uma violação da Lei Maior brasileira. 

A indefinição judicial diante de um assunto de tamanha ressonância é mais um motivo de estranheza no 
desenrolar do caso. Ao se evidenciarem os laços entre Dácio Vieira e os Sarneys, o advogado do Estado, Manuel 
Alceu Affonso Ferreira, pediu, com base no Código de Processo Civil, que ele se abstivesse de tomar decisões 
no processo, o que o desembargador se recusou a fazer, dizendo-se competente para julgá-lo. O jornal insistiu - e 
o resultado foi uma decisão esdrúxula do Conselho Especial do TJ-DF, em setembro do ano passado. 

Afinal, embora tivesse declarado suspeito o desembargador (por 10 votos a 2) e designasse um novo 
relator para a ação, a Corte manteve a mordaça imposta por Vieira. O absurdo salta aos olhos de qualquer um: 
como pode permanecer válido o ato de um juiz cuja imparcialidade na matéria não foi reconhecida pelos 
próprios pares? Houve mais. O TJ-DF, alegando que as decisões judiciais sobre a Operação Boi Barrica foram 
tomadas no Maranhão, decidiu transferir o processo contra este jornal para a Justiça Federal de primeira 
instância no Estado. Mas o juiz de primeira instância em Brasília, por sua vez, decidiu esperar o julgamento dos 
recursos impetrados pelo jornal nos tribunais superiores. Enquanto nada se decide, a liberdade de imprensa segue 
sendo violada a cada dia. 

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar um pedido de pronta suspensão da 
censura ao Estado, apresentado em novembro, prendeu-se a uma tecnicalidade processual para não entrar no 
mérito da proibição. Para 6 dos 9 ministros que votaram pelo arquivamento do recurso, uma preliminar formal 
contou mais do que a oportunidade histórica de afirmar a incolumidade do primado da liberdade de expressão - 
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cláusula pétrea da Constituição de 1988. O Estado havia argumentado que o ato do TJ-DF se baseara na Lei de 
Imprensa da ditadura militar que, nesse meio tempo, o próprio STF viria a extinguir. 

O acórdão dessa decisão disse tudo que precisava ser dito sobre a importância das liberdades públicas, 
das garantias fundamentais e da certeza jurídica para a ordem democrática e o Estado de Direito. É o que a 
censura prévia desfigura. Nas palavras do ministro Carlos Ayres Britto, vice-presidente do STF, "não há no 
Brasil norma ou lei que chancele poder de censura à magistratura". Contrariamente à visão de que a defesa da 
honra e da privacidade impõe limites ao direito de imprensa, Britto sustenta, singelamente, que "não é pelo temor 
do abuso que se vai proibir o uso".  
 
Texto 100 
Estado/Cidade: SP/São Paulo 
Título do jornal/data/localização: O Estado de S. Paulo, 31 out. 2010. Primeiro Caderno, Notas e Informações, 
A3. 
Gênero: editorial 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
 
Afinal, o que queremos? 

Encerra-se hoje a mais longa campanha eleitoral de que se tem notícia no País, e 
certamente em todo o mundo: oito anos de palanque na obstinada perseguição de um projeto de 
poder populista assentado sobre o carisma e a popularidade de um presidente que, se por um lado 
tem um saldo positivo de realizações econômico-sociais a apresentar, por outro lado, desprovido de 
valores democráticos sólidos, coloca em risco a sustentabilidade de suas próprias realizações na 
medida em que deliberadamente promove a erosão dos fundamentos institucionais republicanos. 

Essa é a questão vital sobre a qual deve refletir o eleitor brasileiro, hoje, ao eleger o próximo presidente da 
República: até onde o lulismo pode levar o Brasil?  

Quanto tempo esse sentimento generalizado de que hoje se vive materialmente melhor do que antes 
resistirá às inevitáveis consequências da voracidade com que o aparelho estatal tem sido privatizado em 
benefício de interesses sindical-partidários? Tudo o que ambicionamos é o pão dos programas assistenciais e do 
crédito popular farto e o circo das Copas do Mundo e Olimpíada?  

Lamentavelmente, as questões essenciais do País não foram contempladas em profundidade pelo pífio 
debate político daquela que foi certamente a mais pobre campanha eleitoral, em termos de conteúdo, de que se 
tem notícia no Brasil. Mais uma conquista para a galeria dos "nunca antes neste país" do presidente Lula, que 
nessa matéria fez de tudo. Deu a largada oficial para a corrida sucessória, mais de dois anos atrás, ao arrogar-se o 
direito de escolher sozinho a candidata de seu partido. Deu o tom da campanha, com a imposição da agenda - a 
comparação entre "nós e eles", entre o "hoje e ontem", entre o "bem e o mal" - e com o mau exemplo de seu 
destempero verbal. 

Uma das consequências mais nefastas dessa despolitização que a era lulo-petista tem imposto ao País 
como condição para sua perpetuação no poder é o desinteresse - resultante talvez do desencanto -, ou pelo menos 
a indulgência, com que muitos brasileiros tendem a considerar a realidade política que vivemos. A aqueles que 
acreditam que podem se refugiar na "neutralidade", o antropólogo Roberto DaMatta se dirigiu em sua coluna 
dessa semana no Caderno 2: "Você fica neutro quando um presidente da República e um partido que se 
recusaram a assinar a Constituição e foram contra o Plano Real usam de todos os recursos do Estado que não 
lhes pertencem para ganhar o jogo? (...) Será que você não enxerga que o exemplo da neutralidade é fatal quando 
há uma óbvia ressurgência do velho autoritarismo personalista por meio do lulismo, que diz ser a ‘opinião 
pública’? O que você esperava de uma disputa eleitoral no contexto do governo de um partido dito ideológico, 
mas marcado por escândalos, aloprados e nepotismo? Você deixaria de tomar partido, mesmo quando o 
magistrado supremo do Estado vira um mero cabo eleitoral de uma candidata por ele inventada? É válido ser 
neutro quando o presidente vira dono de uma facção, como disse com precisão habitual FHC? Se o time do 
governo deve sempre vencer porque tem certeza absoluta de que faz o melhor, pra que eleição?" 

Quatro anos atrás, nesta mesma página editorial, dizíamos que "as eleições de hoje são o ponto 
culminante da mais longa campanha eleitoral de que se tem notícia no Brasil. Desde 1.º de janeiro de 2003, 
quando assumiu a Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva não deixou, um dia sequer, de se dedicar 
à campanha para a reeleição. Tudo o que fez, durante seu governo (...) teve por objetivo esticar o mandato por 
mais quatro anos". Erramos. O horizonte descortinado por Lula era, já então, muito mais amplo. Sua ambição 
está custando à Nação um preço caríssimo que só poderá ser materialmente aferido mais para a frente. Mas que 
já se contabiliza em termos éticos, toda vez que o primeiro mandatário do País desmoraliza sua própria 
investidura e não se dá ao respeito. Mais uma vez, essa semana, no Rio de Janeiro, respondeu com desfaçatez a 
uma pergunta sobre o uso eleitoral de inaugurações: "Não posso deixar de governar o Brasil por conta das 
eleições." Ele que, em oito anos no poder, só pensou em eleições! 
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ANEXO B – Tabela de descrição geral do corpus: tema-tópico discursivo; propósito comunicativo; elementos composicionais e 

paratextuais; tipo de função textual predominante. 

Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

1 
O Farol Paulistano, 
7 set. 1828 

Social/ data cívica/ 
independência do 
Brasil 

Celebrar e exaltar o dia 7 de setembro, 
aniversário da independência do Brasil 

- título: “Dia Sete de Setembro” 
- assinatura: “O Redator” 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: páginas 1-2 

exortativo-
argumentativa 

2 
O Farol Paulistano, 
21 maio 1830 

Política/ governo/ atos 
e queda da monarquia 

Comentar e celebrar a queda da corte 
europeia e defender ideais 
democráticos e republicanos 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: páginas 2-3 

exortativo-
argumentativa 

3 
O Farol Paulistano, 
8 jun. 1830 

Política/ governo/ 
ações do Ministério da 
Fazenda 

Comentar e criticar o relatório e as 
ações do Ministério da Fazenda 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: páginas 2-3 

argumentativa 

4 
O Farol Paulistano, 
12 jun. 1830 

Social/ imigração/ 
vinda de trabalhadores 
portugueses para o 
Brasil 

Comentar e criticar a preferência dada 
aos trabalhadores portugueses em 
desfavorecimento dos trabalhadores 
brasileiros 

- ausência de título 
- assinatura: “O Redator” 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: páginas 2-3 

exortativo-
argumentativa 

5 
O Farol Paulistano, 
7 set. 1830 

Social/ data cívica/ 
independência 
brasileira 

Celebrar e exaltar o oitavo aniversário 
da independência brasileira 

- ausência de título 
- assinatura: “(O Redator)” 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: páginas 1-2 

exortativo-
argumentativa 

6 
Correio Paulistano, 
26 jun. 1854 

Expediente jornalístico/ 
apresentação do jornal 

Informar e anunciar a publicação e a 
programação do jornal 

- título: “Prospecto” 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo – e por meio de referência ao jornal 
“esta folha” 
- localização: capa 

informativo-
argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

7 
Correio Paulistano, 
6 jul. 1854 

Expediente jornalístico/ 
conteúdo publicado no 
jornal 

Informar e enfatizar que a 
responsabilidade do conteúdo que é 
publicado diz respeito à redação do 
jornal 

- título: “Expediente” 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo – e por meio de referência ao jornal 
“a redacção deste jornal” 
- localização: página 4 

informativa 

8 
Correio Paulistano, 
6 jul. 1854 

Expediente jornalístico/ 
textos para publicação 
no jornal 

Informar que o jornal recebe 
gratuitamente textos noticiosos para 
publicação 

- título/vocativo: “Aos srs. do interior” 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo – e por meio de referência ao jornal 
“a redacção do Correio” 
- presença no texto de vocativo: “aos srs. do interior” 
- localização: página 4 

informativa 

9 
Correio Paulistano, 
6 jul. 1854 

Expediente jornalístico/ 
erros publicados no 
jornal 

Pedir desculpas aos leitores pelos erros 
de escrita veiculados pelo jornal 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo – e por meio de referência ao jornal 
“nesta folha”, “uma folha diária como a nossa” 
- presença no texto de vocativo: “aos benignos leitores” 
- localização: página 4 

informativa 

10 
Correio Paulistano, 
10 jul. 1854 

Expediente jornalístico/ 
publicação de textos 

Informar e anunciar o aceite de 
publicação de textos de um assinante 

- ausência de título 
- assinatura: “A redacção” 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: página 2 

informativa 

11 
O Estado de S. 
Paulo, 9 nov. 1875 

Expediente jornalístico/ 
renovação de 
assinatura 

Informar sobre forma de pagamento e 
recebimento de assinaturas 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo – e por meio de referência ao jornal 
“esta empreza” 
- presença no texto de vocativo: “aos srs. assinantes” 
- localização: página 2 

informativa 

12 
O Estado de S. 
Paulo, 18 jan. 1889 

Política/ partido 
político/ assembleia do 
Partido Republicano 

Fazer oposição aos atos e discursos 
ocorridos durante assembleia e criticar 
negativamente declarações proferidas 
contra o Partido Republicano 

- título: “Tumultos na assembléa” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

13  
O Estado de S. 
Paulo, 24 ago. 1890 

Social/ transportes/ 
venda das estradas de 
ferro 

Defender a fiscalização na questão 
relativa à venda das estradas de ferro 

- título: “Por precaução” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

exortativo-
argumentativa 

14 
Correio Paulistano, 
14 maio 1890 

Sociopolítica/ direitos 
políticos/ apresentação 
de proposta ao 
Congresso 

Comentar e apoiar as propostas 
apresentadas pelos representantes do 
Brasil e da Argentina a respeito dos 
direitos políticos e internacionais em 
congresso nos Estados Unidos 

- título: “Direito internacional americano” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: página 1 

argumentativa 

15 
Correio Paulistano, 
18 jan. 1890 

Política/ governo/ 
decreto do governo 
provisório de Marechal 
Deodoro 

Opinar e criticar as ações do governo 
provisório de marechal Deodoro em 
relação aos membros promovidos por 
decreto do governo 

- título: “As últimas promoções” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

argumentativa 

16  
O Estado de S. 
Paulo, 9 abr. 1893 

Política/ governo/ 
ações realizadas pelo 
governo de Bernardino 
de Campos 

Apoiar e enaltecer o governo de 
Bernardino de Campos e as ações 
realizadas pela administração 
republicana 

- título: “A mensagem” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- presença de voz institucional atualizada na primeira pessoal 
do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1  

argumentativa 

17  
O Estado de S. 
Paulo, 4 jan. 1895 

Expediente jornalístico/ 
data comemorativa/ 
aniversário do jornal 

Celebrar a data comemorativa de 
fundação do jornal, enaltecer os ideais 
em que se fundamenta e saudar o 
público paulista  

- título: “O nosso dia” 
- assinatura: repetição do nome do jornal acima do título do 
texto 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“o Estado de S. Paulo”) 
- localização: página 1 

argumentativa 

18  
O Estado de S. 
Paulo, 2 jun. 1900 

Sociopolítica/ governo/ 
ações governamentais 
realizadas na área de 

Enaltecer as ações realizadas pelo 
governo no que diz respeito às medidas 
sanitárias tomadas no estado de São 

- título: “Medidas sanitárias” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
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função textual 
predominante 

saúde pública Paulo pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

19  
O Estado de S. 
Paulo, 28 nov. 1902 

Política/ governo/ 
renúncia de cargo na 
câmara dos deputados 

Denunciar interesses político-eleitorais 
envolvidos na renúncia do deputado 
Herculano de Freitas, representante 
paulista 

- sem título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 1 

argumentativa 

20 
Correio Paulistano, 
4 out. 1909 

Expediente jornalístico/ 
reportagem publicada 
no jornal 

Informar e exaltar matéria publicada no 
jornal sobre a manifestação popular a 
Ruy Barbosa 

- título: “Dr. Ruy Barbosa. A manifestação de ontem” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

informativa 

21 
Correio Paulistano, 
26 out. 1909 

Expediente jornalístico/ 
renovação e assinaturas 
do jornal 

Informar sobre renovações do jornal e 
a respeito das assinaturas mensais 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada por 
referência ao nome do jornal (“O Correio Paulistano”) 
- localização: página 1 

informativa 

22 
Correio Paulistano, 
7 jan. 1910 

Expediente jornalístico/ 
serviço de assinaturas 
do jornal 

Informar quem são os correspondentes 
que percorrem outras cidades para 
venda e assinaturas do jornal 

- título: “Correio Paulistano” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“desta folha”) 
- localização: página 6 

informativa 

23 
Correio Paulistano, 
7 jan. 1910 

Expediente jornalístico/ 
processo de assinaturas 
do jornal 

Informar extravio de talão de recibos 
de assinaturas 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“desta folha”) 
- localização: página 6 

informativa 

24 
Correio Paulistano, 
16 jan. 1910 

Expediente jornalístico/ 
publicação de matéria 
contida no jornal 

Informar a publicação do boletim do 
Partido Republicano no jornal 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“desta folha”) 
- localização: seção Notas, página 1 

informativa 

25 Expediente jornalístico/ Informar sobre horário de recebimento - ausência de título informativa 
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O Estado de S. 
Paulo, 17 jan. 1910 

anúncios para 
publicação no jornal 

de anúncios - ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

26  
O Estado de S. 
Paulo, 17 jan. 1910 

Expediente jornalístico/ 
assinatura do jornal 

Informar sobre valores de assinaturas e 
sorteio de prêmios 

- título: “Expediente” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 1 

informativa 

27  
O Estado de S. 
Paulo, 1 fev. 1910 

Social/ nomeação 
eclesiástica 

Ressaltar e acrescentar novas 
informações a respeito da nomeação de 
padres e vigários a cônegos 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 1 

informativa 

28 
O Estado de S. 
Paulo, 4 fev. 1910 

Política/ legislação/ 
votação de lei eleitoral 

Enaltecer e celebrar a conservação da 
lei de eleições que beneficiaria a 
candidatura dos civilistas Ruy Barbosa 
e Albuquerque Lins, apoiados 
explicitamente pelo jornal 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 1 

argumentativa 

29 
O Estado de S. 
Paulo, 26 fev. 1910 

Política/ eleição 
presidencial/ 
candidatura de Hermes 
da Fonseca 

Evidenciar e comprovar a informação 
recebida sobre a derrota da candidatura 
de Hermes da Fonseca 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 1 

argumentativa 

30 
O Estado de S. 
Paulo, 28 fev. 1910 

Política/ eleição 
presidencial/ 
candidatura de Hermes 
da Fonseca e de Ruy 
Barbosa 

Responder e argumentar a favor de 
uma publicação anterior, na qual se 
exaltava a vitória de Ruy Barbosa 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 1 

exortativo-
argumentativa 

31 
O Estado de S. 
Paulo, 5 mar. 1910 

Política/ eleição 
presidencial/ resultado 
da votação em São 
Paulo entre hermistas e 
civilistas  

Comemorar o resultado da votação em 
São Paulo, estado do qual saiu 
vitorioso Ruy Barbosa, defender e 
assumir o posicionamento político de 
apoio aos candidatos civilistas 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

32 Expediente jornalístico/ Justificar o atraso da entrega do jornal - ausência de título informativa 
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função textual 
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O Estado de S. 
Paulo, 28 mar. 1910 

remessa do jornal - ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“nesta casa”, “nesta folha”, “desta folha”) 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 2 

33 
O Estado de S. 
Paulo, 5 nov. 1910 

Expediente jornalístico/ 
serviços de 
correspondência e 
telegráfico 

Defender correspondente sobre 
afirmação feita em telegrama publicado 
no jornal e informar a instalação de 
sucursal no Rio de Janeiro 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

informativa 

34  
O Estado de S. 
Paulo, 16 dez. 1910 

Expediente jornalístico/ 
novas instalações do 
jornal 

Enaltecer os serviços realizados pelo 
jornal e informar a programação de 
serviços para o ano seguinte no que diz 
respeito às novas instalações do jornal 

- título: “O ‘Estado de S. Paulo’” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“nossa folha”, “desta folha”, “neste orgam”, “o 
‘Estado’”, “nossas columnas”) 
- localização: página 2 

informativo- 
argumentativa 

35 
O Estado de S. 
Paulo, 19 set. 1914 

Político-econômica/ 
crise cafeeira/ compra 
de café pelo governo 
da União e do Estado 

Defender esforços para salvar o café da 
crise  

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

informativo-
argumentativa 

36 
O Estado de S. 
Paulo, 12 out. 1914 

Social/ conflito 
internacional/ I Guerra 
Mundial 

Comentar a respeito das estratégias de 
guerra  

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

37 
Correio Paulistano, 
5 maio 1917 

Política/ governo/ 
ações do ministro das 
Relações Exteriores 

Homenagear os serviços prestados pelo 
ministro das Relações Exteriores ao 
país 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas”, página 1 

argumentativa 

38 
Correio Paulistano, 
5 maio 1917 

Política/ políticos/ 
retorno de políticos 
conhecidos da Primeira 
Guerra Mundial 

Comentar e alertar sobre a volta de 
políticos conhecidos da Primeira 
Guerra Mundial 

- título: “Os ‘mortos’ voltam...” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 

argumentativa 
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- localização: página 1 
39 
O Estado de S. 
Paulo, 7 mar. 1917 

Expediente jornalístico/ 
tiragem de exemplares 
do jornal 

Esclarecer e justificar sobre os números 
de exemplares postos em circulação  

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“nossa folha”) 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

informativa 

40 
O Estado de S. 
Paulo, 9 abr. 1917 

Sociopolítica/ conflito 
internacional/ I Guerra 
Mundial 

Criticar as ações da Alemanha em 
razão da guerra 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

exortativo-
argumentativa 

41 
O Estado de S. 
Paulo, 20 abr. 1917 

Social/ imigração/ 
população imigrante no 
país 

Elogiar as atitudes do povo sírio em 
território nacional  

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

exortativo-
argumentativa 

42 
O Estado de S. 
Paulo, 26 jul. 1917 

Social/ transportes/ 
problemas nas estradas 
de ferro 

Responder à reclamação de leitores a 
respeito dos problemas nas estradas de 
ferro 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

informativa 

43 
O Estado de S. 
Paulo, 16 ago. 1917 

Político-econômica/ 
leis comerciais/ projeto 
de lei para produção e 
comércio do café 

Informar e apoiar a votação de lei que 
beneficia a produção e o comércio de 
café 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

informativo-
argumentativa 

44 
O Estado de S. 
Paulo, 25 ago. 1917 

Sociopolítica/ data 
comemorativa/ festa de 
independência do 
Uruguai 

Celebrar e apoiar os festejos da 
independência do Uruguai 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

informativa 

45 
O Estado de S. 
Paulo, 11 set. 1917 

Expediente jornalístico/ 
tiragem de exemplares 
do jornal 

Salientar e chamar a atenção dos 
leitores para o relatório de tiragem de 
exemplares do jornal 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 

informativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 
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predominante 

pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao nome 
do jornal (“nosso jornal”, “nossa folha”) 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 5 

46 
O Estado de S. 
Paulo, 28 set. 1917 

Social/ educação/ 
acontecimento ocorrido 
na faculdade de Direito 
de São Paulo 

Criticar as atitudes dos estudantes da 
Faculdade de Direito em relação a uma 
votação ocorrida na instituição que 
gerou uma agitação dos estudantes 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

47 
O Estado de S. 
Paulo, 25 out. 1917 

Social/ conflito 
internacional/ I Guerra 
Mundial 

Atualizar as informações recebidas dos 
correspondentes a respeito da guerra 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

informativa 

48 
O Estado de S. 
Paulo, 25 out. 1917 

Política/ conflito 
internacional/ iniciativa 
do governo brasileiro 
em aderir a I Guerra 
Mundial 

Apoiar e incentivar o alistamento para 
a guerra contra o militarismo alemão 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 5 

argumentativa 

49 
O Estado de S. 
Paulo, 7 jan. 1922 

Política/ carta falsa 
publicada pelo jornal 
Correio da Manhã, 
atribuída a Arthur 
Bernardes 

Evidenciar e fazer oposição às 
consequências políticas ocasionadas 
em virtude de falsa carta atribuída a 
Arthur Bernardes 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

50 
O Estado de S. 
Paulo, 9 fev. 1922 

Político-econômica/ 
regime fiscal/ 
alterações do imposto 
territorial e de 
exportação 

Defender a reforma do regime fiscal - ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

51 
Correio Paulistano, 
1 set. 1924 

Social/ patriotismo/ 
atitudes da população 
brasileira 

Comentar e criticar as atitudes “não-
patriotas” de civis 

- título: “As obras do impatriotismo” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 2 

exortativo-
argumentativa 

52 
Correio Paulistano, 

Social/ conflitos 
internos/ motins 

Defender ações patrióticas e criticar os 
motins, vistos como prejudiciais à 

- título: “Deante do mundo” 
- ausência de assinatura 

exortativo-
argumentativa 
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função textual 
predominante 

3 set. 1924 imagem brasileira - presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 3 

53 
Correio Paulistano, 
8 out. 1924 

Social/ trabalho/ 
crescimento do Estado 
paulista 

Defender o trabalho da população e o 
desenvolvimento do Estado paulista 

- título: “Por S. Paulo” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 3 

argumentativa 

54 
Correio Paulistano, 
8 out. 1924 

Social/ legislação/ 
reunião para elaboração 
do Código Civil 

Informar e atualizar notícias a respeito 
da reunião responsável pela elaboração 
do Código de Processo Civil 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas”, página 3 

informativa 

55 
Correio Paulistano, 
6 nov. 1924 

Social/ conflitos 
internos/ motins 

Criticar as atitudes de parte revoltosa 
da população e defender o patriotismo 

- título: “Resistência nacional” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: página 3 

argumentativa 

56 
O Estado de S. 
Paulo, 1 jun. 1924 

Jornalística/ 
publicação/ matéria 
publicada em outro 
jornal sobre os 
problemas nos cafezais 
de São Paulo  

Criticar e opor-se ao que foi publicado 
em “nota do ‘Correio Paulistano’” a 
respeito dos problemas nos cafezais de 
São Paulo 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

57 
O Estado de S. 
Paulo, 4 jul. 1924 

Social/ saúde pública  Defender e apresentar argumentos para 
a necessidade de mais hospitais em São 
Paulo 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

58 
O Estado de S. 
Paulo, 8 jul. 1924 

Expediente jornalístico/ 
circulação do jornal  

Informar que continuam os trabalhos 
de impressão do jornal para garantir 
sua circulação frente ao movimento 
revolucionário paulista de 5 de julho de 
1924 

- título: “Na redacção desta folha” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao jornal 
(“na redacção desta folha”, “nesta redacção”, “nossos 
reporters e redactores”, “nossas officinas”) 
- localização: página 2 

informativa 

59 Expediente jornalístico/ Informar aos leitores possível - título: “O ‘Estado de S. Paulo’” informativa 
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O Estado de S. 
Paulo, 9 jul. 1924 

remessa do jornal supressão da remessa do jornal frente 
às medidas tomadas pelo governo 
diante dos movimentos militares 
(tenentismo) 

- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por referência ao jornal 
(“nossa folha”) 
- localização: página 1 

60 
Correio Paulistano, 
4 ago. 1926 

Jornalística/ dívidas de 
outro jornal (O Estado 
de S. Paulo) 

Comentar a situação financeira de 
outro jornal, tendo por base as 
afirmações publicadas e consideradas 
incoerentes 

- título: “O realejo do ‘Estado de S. Paulo’” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 3 

exortativo-
argumentativa 

61 
O Estado de S. 
Paulo, 5 set. 1926 

Política/ votação/ voto 
secreto 

Defender e enaltecer discurso de figura 
política sobre voto secreto 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

argumentativa 

62 
O Estado de S. 
Paulo, 10 set. 1926 

Social/ data cívica/ 
comemoração do dia 7 
de setembro 

Registrar alteração de comemoração de 
data cívica nas escolas 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

63 
O Estado de S. 
Paulo, 23 set. 1926 

Econômico-social/ 
crise industrial e 
desemprego 

Comentar o desemprego decorrente da 
crise industrial e propor solução para a 
situação instaurada 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

64 
Correio Paulistano, 
15 jul. 1927 

Jornalística/ publicação 
de outro jornal (O 
Estado de S. Paulo)  

Comentar e criticar matéria publicada 
em outro jornal (O Estado de S. Paulo) 
referente à posse de Júlio Prestes 

- título: “Processos dissolventes” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: página 6 

exortativo-
argumentativa 

65 
Correio Paulistano, 
4 ago. 1926 

Político-econômica/ 
crise cafeeira/ 
decretação de 
moratória 

Comentar a decretação de moratória 
pelo então presidente Washington Luís 
diante da crise do café  

- título: “Malogro do derrotismo” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por meio de referência 
ao texto “nosso editorial” 
- localização: página 3 

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

66 
O Estado de S. 
Paulo, 15 jul. 1927 

Política/ governo/ lei 
contra o comunismo 

Comentar a respeito das atitudes 
governamentais em relação ao 
comunismo  

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

67 
O Estado de S. 
Paulo, 17 jul. 1927 

Expediente jornalístico/ 
circulação do jornal 

Justificar a não circulação do jornal às 
segundas-feiras, devido à lei municipal 
que proíbe as atividades gráficas aos 
domingos 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 4 

argumentativa 

68 
O Estado de S. 
Paulo, 20 ago. 1927 

Política/ governo/ atos 
do governo federal 

Criticar atos do governo federal e 
propor que medidas sejam tomadas de 
forma diferente da que vinha sendo 
realizada 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

exortativo-
argumentativa 

69 
O Estado de S. 
Paulo, 3 nov. 1929 

Político-econômica/ 
crise cafeeira/ lavoura 

Alertar o governo sobre a crise da 
lavoura cafeeira 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

70 
Correio Paulistano, 
3 set. 1930 

Jornalística/ publicação 
de outro jornal (O 
Estado de S. Paulo) 

Comentar e criticar publicação de outro 
jornal (O Estado de S. Paulo) em cujo 
texto se pedia pela sucessão do 
governador de São Paulo, Júlio Prestes 

- título: “Idéa extravagante” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: página 3 

argumentativa 

71 
Correio Paulistano, 
4 set. 1930 

Expediente jornalístico/ 
assinaturas e outras 
ações do jornal 

Informar quem são os representantes 
responsáveis pelas assinaturas e por 
outras ações fora da sede do jornal 

- título: “Expediente do ‘Correio Paulistano’” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por meio de referência 
ao jornal (“nosso jornal”) 
- localização: página 5 

informativa 

72 
Correio Paulistano, 
7 out. 1930 

Política/ conflito 
eleitoral/ coalisão 
mineiro-gaúcha 
resistente à indicação 
do paulista Júlio 

Criticar e opor-se ao movimento 
situacionista mineiro-gaúcho e 
defender o posicionamento paulista 
diante da situação 

- título: “O dever do paulista” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização:  página 2 

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

Prestes à presidência 
73 
Correio Paulistano, 
11 out. 1930 

Política/ conflito 
eleitoral/ movimento 
revolucionário liderado 
por Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e outros 
Estados nordestinos 

Comentar perda de uma das revoltas do 
movimento revolucionário contra a 
candidatura de Júlio Prestes, o paulista 
indicado à presidência 

- título: “Errou, por isso morreu” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: página 1 

argumentativa 

74 
Correio Paulistano, 
12 out. 1930 

Política/ conflito 
eleitoral/ movimento 
revolucionário de 1930 

Comentar e fazer oposição ao 
movimento armado de 1930 contrário à 
candidatura do paulista Júlio Prestes 

- título: “Reprimindo a traição” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: página 5 

argumentativa 

75 
O Estado de S. 
Paulo, 10 dez. 1929 

Expediente jornalístico/ 
renovação de 
assinaturas 

Solicitar aos leitores a renovação de 
assinaturas para não suspender a 
remessa do jornal 

- título: “O Estado de S. Paulo” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – e por meio de referência 
ao jornal (“desta folha”) 
- presença no texto de vocativo: “aos nossos prezados 
assinantes” 
- localização: página 3 

informativa 

76 
O Estado de S. 
Paulo, 10 dez. 1930 

Político-econômica/ 
sistema fiscal e 
tributário/ projeto de 
reforma 

Criticar o projeto de reforma do 
sistema fiscal e tributário do Brasil, 
apresentado em memorial por 
representantes do comércio do café 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

77 
O Estado de S. 
Paulo, 11 dez. 1930 

Econômica/ crise 
cafeeira  

Comentar e criticar questões relativas à 
crise do café e propor cautela perante a 
situação instaurada 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

exortativo-
argumentativa 

78 
O Estado de S. 
Paulo, 13 nov. 1930 

Política/ crise política/ 
dissolução do 
Congresso Nacional 

Comentar e defender a dissolução do 
Congresso decretada pela constituição 
provisória 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

79 
O Estado de S. 
Paulo, 17 fev. 1932 

Política/ Constituição/ 
defesa político-
partidária paulista 

Apoiar e defender a atitude de partidos 
políticos do Estado paulista em prol da 
Constituinte, enaltecendo o patriotismo 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 
80 
O Estado de S. 
Paulo, 5 mar. 1932 

Política/ crise do 
governo provisório/ 
demissão de 
representantes da frente 
constitucionalista 

Examinar a crise política do governo 
provisório e propor atitudes que 
possam amenizar a situação instaurada 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

exortativo-
argumentativa 

81 
O Estado de S. 
Paulo, 20 ago. 1932 

Política/ movimento 
constitucionalista/ 
adesão dos mineiros à 
causa constitucional 

Apoiar e defender a atitude do povo 
mineiro em prol da causa 
constitucionalista, enaltecendo o 
patriotismo 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 5 

argumentativa 

82 
O Estado de S. 
Paulo, 14 out. 1932 

Política/ movimento 
constitucionalista/ 
atitudes dos soldados 
atuantes na ocupação 

Comentar e alertas autoridades a 
respeito das hostilidades decorrentes do 
movimento constitucionalista 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 2 

argumentativa 

83 
Correio Paulistano, 
1 jul. 1934 

Política/ crise política/ 
pedido de demissão do 
prefeito de São Paulo 

Comentar e criticar as ações do prefeito 
de São Paulo 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Comentários”, página 5 

argumentativa 

84 
Correio Paulistano, 
1 jul. 1934 

Política/ político 
exilado/ visita de 
político exilado ao 
palácio do governo 

Comentar e exaltar a volta de Pedro de 
Toledo, exilado político paulista que 
chefiou a revolução constitucionalista 
em 1932 

- título: “Acertamos” 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – por meio de referência ao 
jornal (“o Correio Paulistano”) 
- localização: seção “Notas e Comentários”, página 5 

argumentativa 

85 
Correio Paulistano, 
3 jul. 1934 

Sociopolítica/ data 
comemorativa/ festa 
cívica do segundo 
aniversário da 
revolução 
constitucionalista 

Comemorar, enaltecer e relembrar o 
dia 9 de julho de 1932, data da 
revolução constitucionalista 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – por meio de referência ao 
jornal (“o Correio Paulistano”) 
- localização: página 1 

argumentativa 

86 
Correio Paulistano, 
3 jul. 1934 

Política/ governo/ 
ações ditatoriais 
tomadas por Getúlio 

Comentar e criticar as atitudes do 
governo de Getúlio Vargas 

- título: “O grande responsável” 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  

argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

Vargas - localização: seção “Notas e Comentários”, página 5 
87 
O Estado de S. 
Paulo, 3 jul. 1934 

Política/ Carta 
Constitucional/ artigos 
da Nova Constituição 

Comentar a redação do projeto de 
Constituição votada em julho de 1934 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

88 
O Estado de S. 
Paulo, 17 jul. 1934 

Político-econômica/ 
comércio internacional/ 
relações comerciais 
com a Argentina 

Defender as relações comerciais com a 
Argentina e convencer os dirigentes 
argentinos da necessidade de uma 
política de estreita reciprocidade 
comercial 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

exortativo-
argumentativa 

89 
O Estado de S. 
Paulo, 17 jul. 1934 

Sociopolítica/ 
Constituição/ 
promulgação da Carta 
Constitucional  

Celebrar a promulgação da Carta 
Constitucional ocorrida em 16 de julho 
de 1934 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- presença no texto de presença de voz institucional atualizada 
na primeira pessoal do plural – nós exclusivo 
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

exortativo-
argumentativa 

90 
O Estado de S. 
Paulo, 20 jul. 1934 

Sociopolítica/ 
Constituição/ eleição 
da constituinte paulista 

Defender e ressaltar aos leitores a 
importância da eleição que definirá a 
Constituinte paulista 

- ausência de título 
- ausência de assinatura 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: seção “Notas e Informações”, página 3 

argumentativa 

91 
O Estado de S. 
Paulo, 31 maio 2009 

Política/ governo/ / 
ações do governo em 
relação ao investimento 
público  

Comentar e criticar os planos de 
investimento público (Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC) 
realizados pelo governo federal 

- título: “O PAC sem resultados” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

92 
O Estado de S. 
Paulo, 13 jun. 2009 

Política/ corrupção/ 
ações corruptas no 
Senado 

Criticar e denunciar ações corruptas no 
Senado 

- título: “A corrupção secreta” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

93 
O Estado de S. 
Paulo, 19 out. 2009 

Político-econômica/ 
despesas públicas/ 
ações do governo 
federal 

Comentar, denunciar e criticar atos do 
governo federal em relação à 
administração de recursos públicos 

- título: “Manobras para a gastança” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

94 
O Estado de S. 
Paulo, 14 mar. 2010 

Expediente jornalístico/ 
alterações gráficas 

Comentar e apresentar aos leitores 
mudanças tipográficas ocorridas no 
jornal devido às inovações tecnológicas 

- título: “O que muda e o que permanece” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 

informativo-
argumentativa 
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Nº do texto / Jornal Esfera/Tema /Tópico 
discursivo 

Propósito comunicativo Elementos composicionais e paratextuais destacados 
Tipo de 

função textual 
predominante 

da informação pessoal do plural – nós exclusivo – por meio de referência ao 
texto “nossos editoriais” 
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

95 
O Estado de S. 
Paulo, 22 maio 2010 

Político-econômica/ 
tributação/ reforma 
tributária no Brasil 

Defender a questão da reforma 
tributária e comentar a presença desse 
tópico no plano das candidaturas dos 
principais presidenciáveis 

- título: “Promessas de candidatos” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

96 
O Estado de S. 
Paulo, 28 maio 2010 

Sociopolítica/ 
previdência social/ veto 
presidencial em relação 
ao aumento de 
aposentadorias 

Comentar as ações da base aliada do 
governo federal em relação ao aumento 
de aposentadorias e pensão 

- título: “O presidente em xeque” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

97 
O Estado de S. 
Paulo, 29 maio 2010 

Político-educacional/ 
sistema de aprovação 
no ensino 

Discutir e criticar o sistema de 
aprovação automática do ensino 
brasileiro 

- título: “Aprovação automática” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

98 
O Estado de S. 
Paulo, 6 jun. 2010 

Político-econômica/ 
crescimento da 
economia/ ações do 
governo federal no 
mercado financeiro 

Criticar e comentar a respeito do 
mercado financeiro brasileiro e seu 
desempenho no primeiro semestre de 
2010 e a política fiscal gerenciada pelo 
governo e seus ministros 

- título: “Promessas de candidatos” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- ausência no texto de referência explícita à voz institucional  
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

99 
O Estado de S. 
Paulo, 31 jul. 2010 

Jornalística/ censura/ 
decisão judicial de 
censura ao jornal 

Comentar o período de um ano de 
censura do jornal para publicar notícias 
sobre os atos praticados pelo 
empresário Fernando Sarney 

- título: “Um ano sob censura” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- presença no texto de voz institucional atualizada por meio da 
referência “este jornal” 
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 

100 
O Estado de São 
Paulo, 31 out. 2010 

Política/ eleição/ 
candidatura 
presidencial 

Comentar e criticar a disputa política e 
as atitudes do presidente durante a 
campanha eleitoral 

- título: “Afinal, o que queremos?” 
- assinatura: símbolo do jornal 
- presença no texto de voz institucional atualizada na primeira 
pessoal do plural – nós exclusivo – por meio de referência ao 
texto “nesta mesma página editorial” 
- localização: Primeiro Caderno, página A3 

argumentativa 
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ANEXO C – Tabela: presença/ausência de elementos da estrutura composicional. 

 

Texto 

Jornal 

Título Assinatura Voz institucional Localização 

Número Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência 
Seção 

específica 

Fora de 
seção 

Primeiras 
páginas 

1.  Farol Paulistano, 7 set. 1828 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
2.  Farol Paulistano, 21 maio 1830  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
3.  Farol Paulistano, 8 jun. 1830  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
4.  Farol Paulistano, 12 jun. 1830 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
5.  Farol Paulistano, 7 set. 1830  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
6.  Correio Paulistano, n.1, 1854 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
7.  Correio Paulistano, 6 jul. 1854 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
8.  Correio Paulistano, 6 jul. 1854  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
9.  Correio Paulistano, 6 jul. 1854  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
10.  Correio Paulistano, 10 jul. 1854  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
11.  O Estado de S. Paulo, 9 nov. 1875  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
12.  O Estado de S. Paulo, 18 jan. 1889 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
13.  O Estado de S. Paulo, 24 ago. 1890 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
14.  Correio Paulistano, 14 maio 1890 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
15.  Correio Paulistano, 18 jan. 1890 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
16.  O Estado de S. Paulo, 9 abr. 1893 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
17.  O Estado de S. Paulo, 4 jan. 1895 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
18.  O Estado de S. Paulo, 2 jun. 1900 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
19.  O Estado de S. Paulo, 28 nov. 1902  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
20.  Correio Paulistano, 4 out. 1909 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
21.  Correio Paulistano, 26 out. 1909  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
22.  Correio Paulistano, 7 jan. 1910 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
23.  Correio Paulistano, 7 jan. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
24.  Correio Paulistano, 16 jan. 1910 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
25.  O Estado de S. Paulo, 17 jan. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
26.  O Estado de S. Paulo, 17 jan. 1910 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
27.  O Estado de S. Paulo, 1 fev. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
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Texto 

Jornal 

Título Assinatura Voz institucional Localização 

Número Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência 
Seção 

específica 

Fora de 
seção 

Primeiras 
páginas 

28.  O Estado de S. Paulo, 4 fev. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
29.  O Estado de S. Paulo, 26 fev. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
30.  O Estado de S. Paulo, 28 fev. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
31.  O Estado de S. Paulo, 5 mar. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
32.  O Estado de S. Paulo, 28 mar. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
33.  O Estado de S. Paulo, 5 nov. 1910  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
34. O Estado de S. Paulo, 16 dez. 1910 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
35.  O Estado de S. Paulo, 19 set. 1914  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
36.  O Estado de S. Paulo, 12 out. 1914  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
37.  Correio Paulistano, 5 maio 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
38.  Correio Paulistano, 5 maio 1917 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
39.  O Estado de S. Paulo, 7 mar. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
40.  O Estado de S. Paulo, 9 abr. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
41.  O Estado de S. Paulo, 20 abr. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
42.  O Estado de S. Paulo, 26 jul. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
43.  O Estado de S. Paulo, 16 ago. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
44.  O Estado de S. Paulo, 25 ago. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
45.  O Estado de S. Paulo, 11 set. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
46.  O Estado de S. Paulo, 28 set. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
47.  O Estado de S. Paulo, 25 out. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
48.  O Estado de S. Paulo, 25 out. 1917  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
49.  O Estado de S. Paulo, 7 jan. 1922  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
50.  O Estado de S. Paulo, 9 fev. 1922  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
51.  Correio Paulistano, 1 set. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
52.  Correio Paulistano, 3 set. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
53.  Correio Paulistano, 8 out. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
54.  Correio Paulistano, 8 out. 1924  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
55.  Correio Paulistano, 6 nov. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
56.  O Estado de S. Paulo, 1 jun. 1924  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
57.  O Estado de S. Paulo, 4 jul. 1924  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
58.  O Estado de S. Paulo, 8 jul. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
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Texto 

Jornal 

Título Assinatura Voz institucional Localização 

Número Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência 
Seção 

específica 

Fora de 
seção 

Primeiras 
páginas 

59.  O Estado de S. Paulo, 9 jul. 1924 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
60.  Correio Paulistano, 4 ago. 1926 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
61.  O Estado de S. Paulo, 5 set. 1926  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  

62.  O Estado de S. Paulo, 10 set. 1926  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  

63.  O Estado de S. Paulo, 23 set. 1926  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
64.  Correio Paulistano, 15 jul. 1927 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
65.  Correio Paulistano, 4 ago. 1926 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
66.  O Estado de S. Paulo, 15 jul. 1927  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
67.  O Estado de S. Paulo, 17 jul. 1927  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
68.  O Estado de S. Paulo, 20 ago. 1927  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
69.  O Estado de S. Paulo, 3 nov. 1929  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
70.  Correio Paulistano, 3 set. 1930 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
71.  Correio Paulistano, 4 set. 1930 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
72.  Correio Paulistano, 7 out. 1930 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
73.  Correio Paulistano, 11 out. 1930 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
74.  Correio Paulistano, 12 out. 1930 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
75.  O Estado de S. Paulo, 10 dez. 1929 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
76.  O Estado de S. Paulo, 10 dez. 1930  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
77.  O Estado de S. Paulo, 11 dez. 1930  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
78.  O Estado de S. Paulo, 13 nov. 1930  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
79.  O Estado de S. Paulo, 17 fev. 1932  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

80.  O Estado de S. Paulo, 5 mar. 1932  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
81.  O Estado de S. Paulo, 20 ago. 1932  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
82.  O Estado de S. Paulo, 14 out. 1932  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
83.  Correio Paulistano, 1 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

84.  Correio Paulistano, 1 jul. 1934 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
85.  Correio Paulistano, 3 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx 
86.  Correio Paulistano, 3 jul. 1934 xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx 
87.  O Estado de S. Paulo, 3 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
88.  O Estado de S. Paulo, 17 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
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Texto 

Jornal 

Título Assinatura Voz institucional Localização 

Número Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência 
Seção 

específica 

Fora de 
seção 

Primeiras 
páginas 

89.  O Estado de S. Paulo, 17 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
90.  O Estado de S. Paulo, 20 jul. 1934  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

Total (do século XIX ao início do XX) 34 56 10 80 73 17 48 42 

91.  O Estado de S. Paulo, 31 maio 2009 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
92.  O Estado de S. Paulo, 13 jun. 2009 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
93.  O Estado de S. Paulo, 19 out. 2009 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
94.  O Estado de S. Paulo, 14 mar. 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  
95.  O Estado de S. Paulo, 22 maio 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
96.  O Estado de S. Paulo, 28 maio 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
97.  O Estado de S. Paulo, 29 maio 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
98.  O Estado de S. Paulo, 6 jun. 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
99.  O Estado de S. Paulo, 31 jul. 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  

100.  O Estado de S. Paulo, 31 out. 2010 xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  

Total (século XXI) 10 0 10 0 2 8 10 0 

 

 Título Assinatura Voz institucional Localização 

 Presença Ausência Presença Ausência Presença Ausência Seção 
específica 

Fora de 
seção 

Primeiras 
páginas 

Porcentagem 44% 56% 20% 80% 75% 25% 58% 42% 
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ANEXO D – Tabela dos modalizadores adverbiais presentes nas cartas do editor 

Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

1 
O Farol 
Paulistano, 
7 set. 1828 

mais 
por inteiro 
para sempre 
tão 

orgulhosa e 
lautamente 
 

- - - - - - 

2 
O Farol 
Paulistano, 
21 maio 
1830 

mais 
muito  
tanto 
bem 

condignamente de fato - pouco 
 

talvez - - 

3 
O Farol 
Paulistano, 
8 jun. 1830 

nunca 
sempre 
totalmente 
mais 
muito 
muito mais 
tão  
bastante 

pessimamente 
espantosamente 
desgraçadamente 
apaixonadamente 
 
 

nunca 
sempre 
sem duvida 
na verdade 
 
 

econômica e 
legalmente 
 

mais ou menos 
 
 

de certo 
talvez 
 

- necessariamente 
 

4 
O Farol 
Paulistano, 
12 jun. 
1830 

muito mais 
altamente 
tão 
mais 
sempre 
muito 
muito menos 

facilmente 
nobremente 
ao menos 
 

na verdade 
sempre 
 

- - de certo 
 

- - 

5 
O Farol 
Paulistano, 
7 set. 1830 

mais 
muito 
sempre 
bem  
tão 
nunca 
tanto 

ocultamente 
com grande 
estrondo e aparato 
 

certamente 
nunca 
sem duvida 
sempre 
 

- por vezes decerto  
talvez 

- - 

6 
Correio 
Paulistano, 

bem 
tanto 

puramente - quase 
moralmente 

- - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

26 jun. 
1854 
7 
Correio 
Paulistano, 
6 jul. 1854 

- - - - - - - - 

8 
Correio 
Paulistano, 
6 jul. 1854 

mais 
 

- - - - - - - 

9 
Correio 
Paulistano, 
6 jul. 1854 

- - - - - - - - 

10 
Correio 
Paulistano, 
10 jul. 1854 

- - - - - - - - 

11 
O Estado de 
S. Paulo, 9 
nov. 1875 

- - - - - - - - 

12 
O Estado de 
S. Paulo, 18 
jan. 1889 

sempre 
mais 
muito 
altamente 

- em realidade 
sempre 

- - - - - 

13  
O Estado de 
S. Paulo, 24 
ago. 1890 

muito 
bem 

- naturalmente - mais ou menos - - - 

14 
Correio 
Paulistano, 
14 maio 
1890 

sempre 
tanto mais 
tão 
 

mais uma vez 
 

com efeito 
sempre 
certamente 
 

- - - - - 

15 sempre - sempre - - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

Correio 
Paulistano, 
18 jan. 1890 

jamais  jamais 
 
 

16  
O Estado de 
S. Paulo, 9 
abr. 1893 

muito 
mais 
 

cabal e facilmente 
seriamente 

- quase 
 

- - - - 

17  
O Estado de 
S. Paulo, 4 
jan. 1895 

mais 
 

notavelmente 
indeclinavelmente 
com desassombro e 
confiança 
sincera e 
escrupulosamente 

- - pelo menos - com serena 
alegria 

- 

18  
O Estado de 
S. Paulo, 2 
jun. 1900 

nunca 
sempre 
com largueza 
 
 

solenemente 
bem 

nunca 
sempre 
 
 

- pelo menos provavelmente - - 

19  
O Estado de 
S. Paulo, 28 
nov. 1902 

sempre 
mais 
 

meramente 
 

sempre 
 

- - talvez com fraqueza 
felizmente 
 

- 

20 
Correio 
Paulistano, 
4 out. 1909 

- mais uma vez 
 

- - - - - - 

21 
Correio 
Paulistano, 
26 out. 
1909 

- - - - - - - - 

22 
Correio 
Paulistano, 
7 jan. 1910 

- - - - - - - - 

23 - - - - - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

Correio 
Paulistano, 
7 jan. 1910 
24 
Correio 
Paulistano, 
16 jan. 1910 

- - - - - - - - 

25 
O Estado de 
S. Paulo, 17 
jan. 1910 

- - absolutamente 
 

- - - - - 

26  
O Estado de 
S. Paulo, 17 
jan. 1910 

- - - - - - - - 

27  
O Estado de 
S. Paulo, 1 
fev. 1910 

- - - - - - - - 

28 
O Estado de 
S. Paulo, 4 
fev. 1910 

nunca 
tão 
 

mais uma vez 
facilmente 
lentamente 
com toda a 
facilidade 

nunca 
verdadeiramente 
definitivamente 
 

quase 
  
 
 

às vezes - - necessariamente 

29 
O Estado de 
S. Paulo, 26 
fev. 1910 

- bem 
 

realmente 
 

- - - - - 

30 
O Estado de 
S. Paulo, 28 
fev. 1910 

muito 
tão 
nunca 

bem 
ao menos 
perfeitamente 

nunca - - - - - 

31 
O Estado de 
S. Paulo, 5 
mar. 1910 

muito 
tão 
 

com grande 
entusiasmo 
estrondosa e 
estupendamente 

exatamente 
absolutamente 

- - talvez - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

intransigentemente 
exuberantemente 
lealmente 

32 
O Estado de 
S. Paulo, 28 
mar. 1910 

- sensivelmente - - - - dolorosamente - 

33 
O Estado de 
S. Paulo, 5 
nov. 1910 

inteiramente - - - - - - - 

34 
O Estado de 
S. Paulo, 16 
dez. 1910 

tão  
sempre 
mais 
 
 

com brilho e 
assiduidade 
minuciosamente 
com dignificante 
zelo 

sempre 
mesmo 
 
 

quase 
 

- - sinceramente - 

35 
O Estado de 
S. Paulo, 19 
set. 1914 

inteiramente 
mais 
 

- efetivamente - - - - - 

36 
O Estado de 
S. Paulo, 12 
out. 1914 

mais 
 

mediocremente 
 

- - - - - - 

37 
Correio 
Paulistano, 
5 maio 
1917 

tão 
sempre 
 

- sempre 
com efeito 
 

- frequentemente 
às vezes 

- com sincero 
prazer 
 

- 

38 
Correio 
Paulistano, 
5 maio 
1917 

bem 
tão 
 

ferozmente 
com notável 
competência 
pelo menos 
 

- fundamentalmente 
 

por vezes 
menos 
 

- - - 

39 
O Estado de 

- - naturalmente 
 

- - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

S. Paulo, 7 
mar. 1917 
40 
O Estado de 
S. Paulo, 9 
abr. 1917 

nunca 
sempre 

proveitosamente 
seriamente 
 

nunca 
sempre 

quase 
 

pelo menos 
 

- - - 

41 
O Estado de 
S. Paulo, 20 
abr. 1917 

tão 
 

impetuosamente 
sem restrições 
positivamente 

com certeza 
verdadeiramente 
 

pessoalmente - - - - 

42 
O Estado de 
S. Paulo, 26 
jul. 1917 

- - - quase 
 

- - - - 

43 
O Estado de 
S. Paulo, 16 
ago. 1917 

mais - definitivamente 
 

- - - - - 

44 
O Estado de 
S. Paulo, 25 
ago. 1917 

mais mais uma vez - - - - cordialmente - 

45 
O Estado de 
S. Paulo, 11 
set. 1917 

- - naturalmente - - talvez 
 

- - 

46 
O Estado de 
S. Paulo, 28 
set. 1917 

- profundamente 
calmamente 

perfeitamente 
 

- - - - - 

47 
O Estado de 
S. Paulo, 25 
out. 1917 

inteiramente - definitivamente - - provavelmente - - 

48 
O Estado de 

tanta 
profundamente 

perfeitamente 
simplesmente 

com verdade 
com certeza 

- pelo menos 
 

- - - 



 

 

230

Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

S. Paulo, 25 
out. 1917 

sempre 
indefinidamente 
inteiramente 
 

bem 
brilhantemente 
com dignidade 
sistematicamente 

 

49 
O Estado de 
S. Paulo, 7 
jan. 1922 

muito mais 
muito 
muita 
mais 
nunca 
puramente 
profundamente 

malevolamente 
brutalmente 
pelo menos 
desgraçadamente 
eficazmente 
cegamente 

nunca 
 

quase 
 

- talvez 
 

humildemente 
felizmente 
 

- 

50 
O Estado de 
S. Paulo, 9 
fev. 1922 

muito 
mais 
 

perfeitamente 
terrivelmente 
tranquilamente 

seguramente 
na realidade 
indiscutivelmente 
notoriamente 

quase 
 

- talvez 
 

- - 

51 
Correio 
Paulistano, 
1 set. 1924 

tão 
mais 
muito 
amplamente 
sempre mais 
jamais 

perfeitamente 
ansiosamente 
comodamente 
bem 
suficientemente 

absolutamente 
jamais 
 
 
 

quase 
material e 
moralmente 
 
 

- 
 

- - devidamente 
necessariamente 

52 
Correio 
Paulistano, 
3 set. 1924 

tão 
mais 
plenamente 
jamais 
largamente 
nunca 
tanta 
extremamente 

duramente 
 

naturalmente 
jamais 
nunca 
 
 

- - - felizmente 
 
 

- 

53 
Correio 
Paulistano, 
8 out. 1924 

sempre 
mais 
jamais 
tão 

bem 
nobremente 
selvagemente 

sempre 
jamais 
 

- - - felizmente - 

54 
Correio 
Paulistano, 

- - - - - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

8 out. 1924 
55 
Correio 
Paulistano, 
6 nov. 1924 

jamais 
tão 
mais 
 

como sempre 
galhardamente 
facilmente 
natural e 
irresistivelmente 
mais uma vez 
nobremente 
admiravelmente 

sem dúvida 
verdadeiramente 
positivamente 
definitivamente 
como sempre 
jamais 

- - decerto felizmente - 

56 
O Estado de 
S. Paulo, 1 
jun. 1924 

muito mais 
muito 
tão 

dificilmente 
positivamente 
no máximo 
desoladoramente 

sempre 
realmente 
certamente 
indubitavelmente 

- - talvez 
aparentemente 
 

felizmente - 

57 
O Estado de 
S. Paulo, 4 
jul. 1924 

tão 
mais 
completamente 
bastante 

fortemente evidentemente 
 

- - - - - 

58 
O Estado de 
S. Paulo, 8 
jul. 1924 

inteiramente - mesmo 
 

- - - - - 

59 
O Estado de 
S. Paulo, 9 
jul. 1924 

- - - - - - - - 

60 
Correio 
Paulistano, 
4 ago. 1926 

jamais 
nunca 
com intensidade 
tão 
sempre 
bem 

vagarosamente 
eficientemente 
com escandalosa 
frequência 
ao menos 
 

jamais 
nunca 
sempre 
exatamente 

praticamente 
 

- relativamente - - 

61 
O Estado de 
S. Paulo, 5 
set. 1926 

altamente 
mais 
tão 
 

honestamente 
sinceramente 
sem truque 
sem impaciência 
legitimamente 

 quase - - infelizmente 
 

- 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

62 
O Estado de 
S. Paulo, 10 
set. 1926 

plenamente 
mais 

- em verdade 
exatamente 
naturalmente 

-  - - - 

63 
O Estado de 
S. Paulo, 23 
set. 1926 

tão 
 

- - - menos 
 

- - - 

64 
Correio 
Paulistano, 
15 jul. 1927 

plenamente 
jamais 
tão 
mais 
por demais 

prematuramente 
superiormente 
corajosamente 
rudemente 
com entusiasmo 

jamais 
na verdade 
notoriamente 
 

- - talvez 
 

- - 

65 
Correio 
Paulistano, 
4 ago. 1926 

altamente 
mais 
 

lisonjeiramente 
perfeitamente 
com impavidez 
heroica e 
decisivamente 

absolutamente - - de certo - - 

66 
O Estado de 
S. Paulo, 15 
jul. 1927 

mais fracamente na verdade 
evidentemente 
com efeito 
 
 

praticamente 
 

- - - - 

67 
O Estado de 
S. Paulo, 17 
jul. 1927 

sempre - realmente 
de fato 
 

- - por certo 
talvez 
 

- - 

68 
O Estado de 
S. Paulo, 20 
ago. 1927 

tanta 
tão 
totalmente 

tristemente decididamente quase - - sem pensar 
 

- 

69 
O Estado de 
S. Paulo, 3 
nov. 1929 

mais 
como sempre 

suavemente 
sem atropelos 
sem tumultos 
sem precipitações 
sem 

- - - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

congestionamentos 
como sempre 

70 
Correio 
Paulistano, 
3 set. 1930 

mais 
tanto 
jamais 
nunca 
tanta 
mais 
como sempre 

como sempre 
 

jamais 
nunca 
sempre 
 

- - talvez 
 

- - 

71 
Correio 
Paulistano, 
4 set. 1930 

- - - - - - - - 

72 
Correio 
Paulistano, 
7 out. 1930 

mais 
tão 
 

inutilmente 
com energia e 
bravura 
 

- - - - - - 

73 
Correio 
Paulistano, 
11 out. 
1930 

mais - de fato moralmente 
psicologicamente 
 

- - - - 

74 
Correio 
Paulistano, 
12 out. 
1930 

tão 
sempre 
muito mais 
 

vitoriosamente     sem dupla 
tristeza 
 

 

75 
O Estado de 
S. Paulo, 10 
dez. 1929 

- - - - - - - - 

76 
O Estado de 
S. Paulo, 10 
dez. 1930 

muito mais 
mais 
nunca 

fatalmente 
pelo menos 

nunca 
 

sob o aspecto 
econômico 

- - - - 

77 - mais uma vez indubitavelmente - - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

O Estado de 
S. Paulo, 11 
dez. 1930 

com a maior 
atenção 
com o maior 
cuidado 
penosamente 
resolutamente 

78 
O Estado de 
S. Paulo, 13 
nov. 1930 

muito 
 

- absolutamente 
de fato 
 

- - - - - 

79 
O Estado de 
S. Paulo, 17 
fev. 1932 

mais leal e 
devotadamente 

realmente 
definitivamente 
 

- - - - - 

80 
O Estado de 
S. Paulo, 5 
mar. 1932 

mais 
com tanta 
insistência 

- definitivamente 
naturalmente 
na verdade 
 

- ao menos 
 

- - - 

81 
O Estado de 
S. Paulo, 20 
ago. 1932 

tão sossegada e 
docemente 

sempre 
 

- - talvez - - 

82 
O Estado de 
S. Paulo, 14 
out. 1932 

tão 
mais 

sabia e 
salutarmente 
dificilmente 

sempre 
absolutamente 
perfeitamente 

- - por certo infelizmente - 

83 
Correio 
Paulistano, 
1 jul. 1934 

mais 
tanto 

bem indubitavelmente 
realmente 

- - - - terminantemente 

84 
Correio 
Paulistano, 
1 jul. 1934 

tão - - - - - - - 

85 
Correio 

mais 
sempre 

ao menos decididamente 
sem sombra de 

quase - - - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

Paulistano, 
3 jul. 1934 

tão dúvida 
certamente 
com efeito 

86 
Correio 
Paulistano, 
3 jul. 1934 

muito 
jamais 
tão 
mais 

imerecidamente 
severamente 

jamais em tese - decerto - - 

87 
O Estado de 
S. Paulo, 3 
jul. 1934 

mais seriamente 
cuidadosamente 

absolutamente 
indiscutivelmente 
realmente 

- - - felizmente - 

88 
O Estado de 
S. Paulo, 17 
jul. 1934 

nunca 
muito 
mais 
tão 

vantajosamente 
forçosamente 

nunca 
sem dúvida 

no terreno 
econômico 

- - infelizmente - 

89 
O Estado de 
S. Paulo, 17 
jul. 1934 

indefinidamente 
tão 
mais 

rapidamente 
sem demora 

decisivamente 
definitivamente 

- - provavelmente 
talvez 

- - 

90 
O Estado de 
S. Paulo, 20 
jul. 1934 

mais 
tanto 
tão 
muito 

infalivelmente 
imprudentemente 

- - - - felizmente - 

91 
O Estado de 
S. Paulo, 31 
maio 2009 

muito mais 
muito 
nunca 

mais uma vez 
bem 

nunca quase mais ou menos 
menos 

- - - 

92 
O Estado de 
S. Paulo, 13 
jun. 2009 

mais simplesmente realmente - menos - - - 

93 
O Estado de 
S. Paulo, 19 
out. 2009 

mais 
muito 

- mesmo do ponto de vista 
eleitoral 
legal e 
explicitamente 
na prática 

- aparentemente - - 
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Nº do texto 
/ Jornal 

graduadores de 
intensificação 

axiológicos epistêmicos 
asseverativos 

delimitadores graduadores 
de atenuação 

epistêmicos 
relativos 

afetivos deônticos 

94 
O Estado de 
S. Paulo, 14 
mar. 2010 

mais 
sempre 
totalmente 
tão 

mais uma vez sempre - - - - - 

95 
O Estado de 
S. Paulo, 22 
maio 2010 

muito 
tão 
mais 
jamais 
nunca 

pelo menos 
seriamente 

jamais 
nunca 

politicamente mais ou menos presumivelmente - - 

96 
O Estado de 
S. Paulo, 28 
maio 2010 

mais 
bem 

simplesmente 
mais uma vez 

obviamente politicamente 
quase 

- provavelmente - - 

97 
O Estado de 
S. Paulo, 29 
maio 2010 

mais 
tão 

- - - - - - - 

98 
O Estado de 
S. Paulo, 6 
jun. 2010 

muito 
mais 
nunca 

claramente com certeza 
nunca 

- - talvez - - 

99 
O Estado de 
S. Paulo, 31 
jul. 2010 

mais rigorosamente - - - - - - 

100 
O Estado de 
São Paulo, 
31 out. 
2010 

mais 
em 
profundidade 
muito mais 

deliberadamente 
mais uma vez 

certamente em termos de 
conteúdo 
materialmente 
em termos éticos 

pelo menos talvez lamentavelmente - 
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ANEXO E – Layout dos jornais: as primeiras páginas. 

 
Farol Paulistano, 25 jun.1828, p.1. (Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo) 
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Correio Paulistano, 25 abr.1890, p.1. (Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo) 
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O Estado de S. Paulo, 30 out.1917, p.2. (Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo) 
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