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Resumo 

 

O presente trabalho pesquisa como o campo foi interpretado nos anos de 1920 
pelos intelectuais fluminenses. Por meio da analise de três revistas – Illustração 
Fluminense (1921-1924), A Agricultura Fluminense: revista da Sociedade de 
Agricultura e Indústrias Ruraes (1926) e A Fazenda Fluminense (1929-1930) – busca-
se compreender como o rural foi uma via alternativa para a modernização do Estado do 
Rio de Janeiro. A revista foi um gênero de imprensa símbolo da modernidade que 
produzia novas sensibilidades e comportamentos em uma época de transformações. A 
economia fluminense encontrava-se em crise desde o final do século XIX fazendo com 
que o Estado passasse a ter um papel secundário na política nacional republicana. O 
projeto das revistas agrícolas analisadas desejavam reconstruir essa identidade 
fluminense ao propor um campo modernizado, com novas técnicas de cultivo, com 
políticas de diversificação agrícola, com investimentos na educação rural e com 
pequenas propriedades. O rural, tantas vezes ligado ao “atraso”, integrou as propostas 
modernistas fluminenses discutidas no início do século XX. 
 
 
Palavras-chave: Revistas Fluminenses, Agrarismo, Modernismo, Estado do Rio de 
Janeiro.  
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Abstract 
 
The present research investigates how the countryside was portrayed in the 

1920s by the intellectuals from Rio de Janeiro Fluminense region. By analyzing three 
magazines –Illustração Fluminense (1921-1924), A Agricultura Fluminense: revista da 
Sociedade de Agricultura e Indústrias Ruraes (1926) and A Fazenda Fluminense (1929-
1930) – we aim to understand how the countryside alternatively paved the way to the 
modernization carried out in the State of Rio de Janeiro. The magazine was a media 
genre that symbolized modernity, producing new sensitivities and behaviors during a 
period of transformations. Fluminense economy had been undergoing a crisis since late 
nineteenth century, leading the State to play a walk-on parting the national republican 
politics. The aforementioned agricultural magazines analyzed hereby were willing to 
rebuild this Fluminense identity by proposing modernized field crops with new farming 
techniques together with agricultural diversification policies, counting on investments in 
agricultural education and small property planning. The countryside, often 
acknowledged as "underdeveloped", integrated the modernist Fluminense proposals at 
the beginning of the twentieth century. 

 
 
Keywords: Fluminense Magazines, Agrarian Reform Movement, Modernism, State of 
Rio de Janeiro.!
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O moderno vive apenas e sobretudo o  
presente, ele é um aventureiro.  

 
Leopoldo Waizbort 
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Introdução 

 

“A melhor coisa de Niterói é a vista do Rio de Janeiro”. Era a frase ouvida em 

inúmeras ocasiões dos amigos cariocas quando chegava atrasada em virtude do trânsito 

à cidade do Rio de Janeiro. A brincadeira faz parte do cotidiano dos fluminenses, mas 

tem uma relação com a história e uma série de representações e memórias coletivas que 

há muito tempo faz parte destes “dois Rios” – a cidade do Rio de Janeiro e do Estado do 

Rio.  

A identidade escolhida para a cidade do Rio é a da capitalidade1, por cento e 

cinquenta anos (1834 a 1975) separada político-administrativamente do Estado, 

reivindicando, ainda hoje, o status de cidade-chave no cenário nacional 2 . Sua 

singularidade foi definida na Regência com o Ato Adicional de 1834, que a designava 

Município Neutro, marca que a separara de todos os demais municípios, centralizando-a 

como cidade-capital. O signo político se tornou uma identidade cultural, a capital virou 

sinônimo de cosmopolitismo. A República transformou o Rio em Distrito Federal, mas 

nesse processo a Constituinte de 18913 aventou a possibilidade de transferir a capital4 e 

os debates sobre o destino da cidade foram acalorados.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1MOTTA, Marly Silva da. O Rio de Janeiro continua sendo? Seminário “Rio De Janeiro: Capital E 
Capitalidade”. Rio de Janeiro, CPDOC , 2000. 14f.  
2 Os grandes eventos que a cidade receberá como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016), são 
apenas exemplos de uma política que pretende dar visibilidade nacional e internacional à cidade 
transformando-a em uma cidade global. O Prefeito Eduardo Paes já proferiu vários discursos sobre sua 
meta em transformar o Rio em uma cidade global. O conceito vem dos estudos urbanos da geografia e 
pondera que são cidades que concentram uma grande quantidade de negócios e eventos culturais globais, 
tais como Londres, Nova York e Tóquio. Cf. Paes, Eduardo. “Os investimentos servem para que a cidade, 
que tem a maior PPP do Brasil, se torne centro de tomada de decisões”. Discurso sobre as parcerias 
público-privadas feito em encontro com a Câmara Britânica, Rio de Janeiro, 09/05/2012. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=2817184; Cf. Sassen, Saskia. The Global 
City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press, (1991). 
3 A Constituinte começou as sessões preparatórias em 04 de novembro de 1890, e foi instalada em 15 de 
novembro do mesmo ano, no aniversário de um ano da República. 
4 O desejo pela mudança da capital antecede os trabalhos da República, ainda na Constituinte de 1823, 
José Bonifácio apresentou a ideia de interiorizar a Corte. As sugestões do projeto republicano se 
direcionavam essencialmente para o interior, como Petrópolis, Friburgo, interior de Minas Gerais e, 
principalmente, o planalto de Goiás. Os trabalhos da constituinte começaram a partir dessas sugestões e 
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A proposta dos fluminenses era a reincorporação da cidade ao Estado, uma vez 

que fazia parte de seu território. A proposta causou uma enorme polêmica na 

Assembleia Legislativa portadora de  algumas das representações sociais sobre a 

imagem do Estado do Rio de Janeiro no alvorecer republicano. O deputado carioca 

Thomaz Delfino ao se exaltar com a sugestão discursou:       

 

O Distrito Federal tem história e tem tradições [interrupções] 

e vós [referia-se aos fluminenses] não tendes tradições ou histórias 

que não seja a nossa. Nós povoamos e fomos civilizar, lutando com o 

índio [continuam as interrupções].  

No princípio do século XVII, éreis pequenas populações 

esparsas pelo Vale do Paraíba. Onde está a vossa história? Quais são 

as vossas tradições? Cita-me um só fato, um só desses grandes 

movimentos que são o orgulho de um povo? Nada tendes. 

Dependestes sempre de nós e ainda vindes aqui no Congresso com 

essa pretensão anti-democrática de absorver a Capital Federal. (...) 

Vós representais aqui o ódio rural contra a cidade das marchas cívicas, 

das quermesses, contra a cidade abolicionista: isto é que vós 

representais impenitentemente. Se quereis as glórias, tomai-as de nós 

emprestadas, tomai um pouco do nosso 13 de Maio, que chega para o 

Brasil inteiro... Tenho orgulho desta cidade, tenho orgulho do Brasil, 

porque a história dela, que a do país, só pode despertar esse 

sentimento. Pela nossa história, pelas nossas tradições, pela nossa 

firme vontade, não podemos fazer parte do Estado do Rio, que nos 

quer absorver. (...) Nem nome tendes. Como vos chamais? Estado do 

Rio de Janeiro. A cidade fundada por Estácio de Sá em 1º de março de 

1565 e que desde o seu primeiro rancho foi logo cidade, deu-vos tudo, 

até o nome! Estado rural em decadência, cujo destino é problemático 

[protesto da bancada do Rio de Janeiro]5.       

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
do projeto base elaborado no governo provisório que, em relação à capital dizia o parágrafo único do art. 
2º “Se o Congresso resolver a mudança da Capital, escolhido para esse fim o território, mediante o 
consenso do Estado ou Estados de que houver que desmembrar-se, passará o atual Distrito Federal (DF) 
de per si a constituir um Estado”. Roure, Agenor. A constituinte republicana. Imprensa Nacional: 1920. 
v.1. p. 302-303. 
5 Delfino, Thomaz Apud Roure, Agenor op.cit. p. 316-317. 
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A exposição do deputado carioca é significativa para observar uma disputa entre 

a identidade do Estado e a da cidade. Os fluminenses são repreendidos por não ter 

história, nem tradições, até mesmo o nome tomaram emprestado da cidade. Entretanto, 

até o argumento que mereceu destaque, o “ser rural”, uma característica da economia do 

Estado, foi acionado como uma acusação. A província foi depreciada como 

“provinciana”, lugar do atraso, da “quermesse”, “do ódio rural contra a cidade”, “do 

Estado rural em decadência”. Alain Corbin em “Paris-province”6 analisa que a província 

é a percepção da privação, o exílio do interior, o lugar da carência de tudo que a capital 

pode oferecer, principalmente em relação à cultura, aos salões literários e à vida social. 

Ao depreciar a província, a capital reforça o lugar de centro, relação observada nas 

citações. 

A província do Rio de Janeiro tinha grande importância econômica e prestígio 

junto ao regime monárquico. A grave crise que afetou a agricultura trouxe um revés 

para a situação financeira em fins do século XIX. Ainda que a região mais afetada fosse 

a do Vale do Paraíba, por causa da produção cafeeira, o papel da abolição e a transição 

do trabalho escravo para o trabalho assalariado tornaram  a crise estrutural. O café era o 

eixo dinâmico da economia e sua desarticulação afetou o conjunto da lavoura 

fluminense que apesar das tentativas de reconversão entrou em um longo período de 

adversidade. O Estado do Rio de Janeiro, portanto, passara a ter um papel secundário na 

política nacional pela desestabilização da sua economia. Os grupos políticos 

fluminenses eram pouco organizados, marcados pelo fazer político personalista. A 

proximidade de Niterói, capital do Estado, com a cidade do Rio de Janeiro tornava a 

agenda política mais preocupada com o nacional, não permitindo a criação de projetos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6Corbin, Alain. Paris-province. In. Nora, Pierre (dir.). Les Lieux de memóire: les France. Paris: Gallimard, 
1983. 3v. 
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regionais que competissem com a força política dos Estados mais consolidados na 

Federação, como São Paulo e Minas Gerais.7 

Marieta Ferreira argumenta que, já no início da República, as elites do Estado 

eram portadoras de um sentimento de perda em relação à posição que desfrutavam 

enquanto província. Por isso, as primeiras décadas do século XX seriam marcadas pelo 

desejo dos fluminenses de reconstruir sua identidade.  Zygmunt Bauman analisa que “a 

ideia de ‘ter uma identidade’ não vai ocorrer às pessoas enquanto o ‘pertencimento’ 

continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa. Só começarão a ter essa 

ideia na forma de uma tarefa a ser realizada (...)”8. Os discursos buscariam recuperar na 

República uma Idade de Ouro9 perdida, resgatar o passado de opulência vivido no 

Império.  

O caminho pretendido para recuperar os tempos de grandeza da Velha Província 

foi pela maior riqueza do Estado, o campo. Os projetos políticos para o soerguimento do 

Estado do Rio apostavam na “vocação agrícola”; o discurso agrarista considerava que 

somente através da agricultura seria possível superar a situação dramática em que se 

encontrava a economia fluminense. As ações governamentais buscavam medidas para 

solucionar o colapso do setor cafeeiro e a diversificação da agricultura foi a principal 

alternativa de transformação do setor agrícola.  

Ao lado das ações políticas estava a militância intelectual. O Brasil inicia o 

século XX com uma população majoritariamente rural, todavia experimentava um 

crescimento acelerado cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. A modernização trazia 

teatros, cinemas e cafés e convivia com a tradição de uma arquitetura de traços 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ferreira, Marieta. Em busca da Idade do Ouro. As elites políticas fluminenses na Primeira República 
(1889 – 1930). Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994. p. 35.   
8 Bauman, Zygmunt. Identidade: entrevista a BenedettoVecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
p. 17. 
9 Girardet, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. São Paulo. Ed.Cia das Letras,1987.  
!
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coloniais. Novos padrões de consumo eram estimulados pela publicidade da indústria 

fonográfica, do cinema e das revistas literárias.10 Núcleo de agremiação de intelectuais 

as revistas passaram a ser publicadas em grande quantidade, proliferando o número de 

tipografias pelo país.  

As revistas ilustradas eram uma novidade, ligeiras, passavam em (re)vista os 

últimos acontecimentos e se tornaram um símbolo da modernidade.  Nos primeiros anos 

do século passado esses periódicos tiveram um papel fundamental da difusão de hábitos, 

costumes e valores, trataram o moderno como algo cotidiano e aproximaram o público 

de novas sensibilidades.11 Georg Simmel assinala sobre os processos pelos quais os 

indivíduos são absorvidos pelos mecanismos técnicos e sociais desencadeados na vida 

moderna. O crescimento das cidades bombardeando o entendimento com rápidas 

informações, anúncios, luzes, expressões cristaliza a experiência do moderno através de 

imagens sensíveis e espirituais da vida. O espaço contribuiu para esse processo ao 

“fixar”, formalizar “conteúdos da vida” por meio da interação entre os locais de 

sociabilidade, ruas, lugares.12 As revistas seriam um espaço, não físico, para fixar as 

representações do moderno, uma espécie de “educação dos sentidos”.  

A obra de Simmel se refere à produção dessa ordem nas aglomerações urbanas 

das cidades modernas. Grande parte das revistas ilustradas que “rotinizavam” o 

moderno se multiplicaram nas capitais pelo país. Nesse sentido, o objeto de pesquisa 

desta tese é particular. As três revistas rurais a serem analisadas uniram a situação de 

crise fluminense e os discursos agraristas para a reconstrução da economia às modernas 

revistas, modernas pelo formato e pelo discurso. Os projetos políticos que apostavam na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sevcenko, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso História da vida 
privada no Brasil: República: da Belle Époque a era do rádio.São Paulo: Companhia das Letras, vol. 3, 
1999.  
11Oliveira, Cláudia; Velloso, Mônica; Lins, Vera. O moderno em revistas. Representações do Rio de 
Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.!
12 Simmel, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito. Mana, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2005. p. 578. 
(trad. Leopoldo Waizbort). Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/mana/v11n2/27459.pdf. 
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tradição ruralista para alavancar a região fluminense iniciam em Alberto Torres (1898-

1900), tem um forte investimento nos anos em que o grupo político ligado à Nilo 

Peçanha domina a cena governamental (1904-1923), mas a recuperação das finanças do 

Estado baseada nas atividades agropastoris continua como uma pauta da agenda em 

administrações posteriores, especialmente durante os anos da interventoria de Amaral 

Peixoto (1930-1945)13. 

O projeto modernizador das revistas era inovador, pois em vez de se aliar a 

atuação do Estado à transformação da realidade social,14 utilizavam o veículo de 

comunicação do momento, com novas linguagens, com narrativa fotográfica, com as 

cores para imprimir em suas as páginas uma nova sensibilidade sobre – e para – o 

campo.  

No início do projeto desta pesquisa, realizamos um levantamento de toda 

produção de revistas do Estado do Rio de Janeiro publicadas em Niterói, sua antiga 

capital, entre 1920 e 193715, momento em que há uma diminuição do número de 

periódicos produzidos, talvez pelo momento político do Estado Novo e da censura à 

imprensa. Alguns dos magazines circularam apenas em Niterói, outras eram publicadas 

na cidade, mas tinham distribuição por diferentes municípios do interior. Niterói, além 

de uma capital política, era um locus cultural de irradiação de discursos para todo o 

Estado do Rio, por isso o título “fluminense” e não “niteroiense” era utilizado em 

inúmeras capas. O conjunto soma 33 periódicos de diferentes tipos e encontram-se na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Cf. Castro, Silvia Regina Pantoja. Amaralismo e Pessedismo. O PSD de Amaral Peixoto. Tese 
(Doutorado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 1995. Costa, Rafael Navarro. Tecendo as redes da política: articulações e projetos na construção 
do amaralismo. Dissertação (Mestrado em História), Departamento de História, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.    
14 Ao ocupar espaços na imprensa, o intelectual é privilegiado na difusão de suas ideias, interferem no 
meio social ao formar opiniões. Partindo desse pressuposto, entendemos intelectuais como atores 
políticos. O vínculo entre a política e a atividade intelectual é muito próximo, pois a existência da 
dimensão política nas propostas desse grupo é inegável. Como intérpretes da realidade, estão intimamente 
ligados às questões que envolvem a ação estatal e a administração pública. Pécaut, Daniel. Os intelectuais 
e a política no Brasil:entre o povo a nação. São Paulo: Ática, 1990. p. 7. 
15 Ver a gráfico 1, no capítulo primeiro. 
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hemeroteca da Biblioteca Nacional. Motivada por essa “República das letras” desejava 

estudar como as revistas, de diferentes segmentos e de distintos leitores, 

compartilhavam em seus projetos o anseio por repensar a identidade do Estado, 

entretanto o material se revelou muito rico e realizar um mapeamento analítico dessas 

fontes se tornou uma atividade árdua.  

Dentro do universo de periódicos nos chamou a atenção a maneira como o rural 

foi instrumentalizado: uma via alternativa para alcançar o moderno para os fluminenses. 

A proposta de trabalho desta tese é, a partir três títulos – Illustração Fluminense (1921-

1924), A Agricultura Fluminense: revista de Sociedade de Agricultura e Indústrias 

Ruraes (1926) e A Fazenda Fluminense (1929-1930) – buscar compreender como o 

campo foi interpretado nos anos de 1920 pelos intelectuais fluminenses. A hipótese 

mais ampla para a qual nos encaminhamos é que os debates acerca da modernização 

agrícola compuseram o projeto de identidade para o Estado, pauta do modernismo 

fluminense. 

Como o rural tantas vezes ligado ao “atraso”, usado como uma acusação 

conforme observado nos debates da Constituinte de 1891, poderia integrar as propostas 

modernistas tão discutidas no início do século XX?  

Monica Velloso e Vera Lins argumentam que a modernização levada a cabo 

excluiu os intelectuais boêmios cariocas, pouco afeitos à mercantilização de alguns 

periódicos claramente voltados para o mercado16. De outra perspectiva, os modernistas 

fluminenses são periféricos. Interioranos, construíram um viés próprio do que era ser 

moderno, um modernismo conservador longe das vanguardas, incluídos nas novas 

linguagens, com a mesma euforia em relação ao progresso e a urbanização, mas 

incluindo a tradição e o campo como possíveis lugares do moderno. Ao longo deste 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16Cf. Velloso, Mônica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro: turunas e quixotes. FGV, Rio de Janeiro: 
1996. Oliveira, Cláudia; Velloso, Mônica; Lins, Vera. O moderno em revistas. Representações do Rio de 
Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 
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texto discutiremos que existem muitos “ismos” nos vários modernismos que se 

organizaram pelo Brasil. Os paulistas e a Semana de Arte Moderna de 1922 são apenas 

um marco importante para a história do movimento. Entre cafés, tipografias e 

academias, os letrados fluminenses estruturaram o seu modernismo, um projeto que 

incorporou o local ao moderno. 

O foco sobre a análise da questão rural foi um desdobramento das reflexões 

iniciadas em minha dissertação de mestrado, quando investiguei A Revista, periódico 

que circulou em Niterói entre 1919 e 1923, com uma trajetória consolidada no 

periodismo da época, chegando a ter publicação quinzenal e compêndios vendidos 

separadamente. As comemorações do Centenário da Independência foram marcantes 

para os redatores desenvolverem seu projeto nacionalista e fluminense. Havia uma 

narrativa fotográfica que registrava em instantâneos a modernidade em todo o interior 

do Estado. A revista era ilustrada e atingia diversos leitores com seções variadas que se 

comunicavam, inclusive, com o público infantil.  

Niterói, como capital, tinha uma paisagem urbana, fábricas, comércios e uma 

longa reforma iniciada nos anos 1920 garantia a feição moderna que a equiparava à 

cidade vizinha,17 o Distrito Federal. Entretanto, o Estado era essencialmente agrícola, os 

artigos que valorizavam a “vocação agrícola” se multiplicavam nas páginas de A 

Revista, a produção literária enfatizava um crescimento que partia da capital e irradiava 

para o interior, que estava incluso no processo de modernização. Afinal seria o campo, 

celeiro do Estado que o regeneraria.  

Há uma releitura da tradição; aquela apontada no discurso do deputado carioca 

no início deste texto é um exemplo da representação que o rural tinha no imaginário 

social do país no início da centúria passada. A revista como um impresso síntese em 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 A proximidade com o Distrito Federal não afetava somente a política, como iniciamos o texto, as 
representações culturais sempre tensionaram essa relação. Nos artigos sobre a reforma de Niterói a cidade 
do Rio de Janeiro era uma vitrine dos efeitos da modernização.   
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uma época de transformações se propôs a reinventar essa alegoria. Os projetos de seus 

intelectuais desejavam propor um campo modernizado e comunicavam-se diretamente 

com o produtor rural, vulgarizavam as técnicas agrícolas ao simplificar a ciência, 

militavam a favor da educação agrícola como estratégia para criar mão de obra 

qualificada.  

As revistas rurais fluminense foram um meio de comunicação particular para 

construir um projeto de identidade que relacionou agrarismo e modernismo no Estado 

do Rio de Janeiro nos anos de 1920. Esperamos com esta pesquisa poder contribuir para 

os ainda rarefeitos estudos de História Fluminense e para a compreensão de que existem 

outros modernismos possíveis. 

A presente tese foi estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

contextualizamos o cenário de transformações políticas e culturais das décadas iniciais 

do século XX. A análise dos conceitos de moderno, modernização e modernismo 

permitiram compreender os significados e representações desses termos. O modernismo 

no Brasil é apresentado através da bibliografia relevante sobre o tema, apontando o 

processo de regionalização e as contribuições dos diferentes grupos que dilatam a noção 

de modernismo(s) como um movimento plural. O debate modernista carioca foi 

discutido para compreender suas características ligadas ao humor e à tradição, ponto 

fundamental para evidenciar o modernismo fluminense e suas especificidades que 

articularam modernização e tradição. 

Moderno e rural: o campo fluminense e a discussão agrarista na Primeira 

República é o título do segundo capítulo. Com ele pretendemos discutir as políticas 

agrárias fluminenses para compreender o momento de publicação de cada uma das três 

revistas rurais que serão analisadas nos demais capítulos. Partiremos do local, o Estado 

do Rio de Janeiro, para depois nacionalizar a discussão sobre o campo, por isso 
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apresentaremos a produção bibliográfica sobre o agrarismo, ao analisar como os 

intelectuais produziram sentidos sobre o rural na Primeira República no Brasil.  

O terceiro capítulo foi dedicado à análise da revista Illustração Fluminense, que 

é particular nesta pesquisa por se tratar de uma revista de variedades que dedicava 

especial atenção ao tema agrícola. O mapeamento de suas seções permitirá compreender 

qual era a proposta da revista e quais eram as suas estratégias para capturar leitores 

entre 1921 e 1925, período de sua circulação. A questão agrícola foi inserida nas 

discussões sobre a modernidade do Estado do Rio de Janeiro e o campo foi revisitado 

por seus redatores para reinventá-lo, seja ao propor políticas agrárias estratégicas para a 

economia, seja veiculando imagens positivas sobre o meio rural.  Para a Illustração o 

“ser rural” não impedia o “ser moderno”. 

O quarto, e último capítulo, coloca a técnica a serviço da modernização ao 

analisar as revistas Agricultura Fluminense: revista da Sociedade de Agricultura e 

Indústrias Ruraes (1926) e A Fazenda Fluminense (1929 a 1930). Feitas por 

especialistas, agrônomos, veterinários e químicos esses títulos tinham um perfil técnico 

e era através desse discurso, de divulgar novas tecnologias agrícolas para o meio rural, 

que consistia o seu projeto de modernização. A análise buscou sinalizar as  propostas 

que estariam nas entrelinhas das áridas matérias tecnicistas, como uma forte ligação 

com o Estado, identificação como o agente transformador que viabilizaria as metas de 

modernização; e ainda uma “educação dos sentidos” ao se comunicar diretamente com o 

produtor rural, decantando ideias sobre higiene, educação agrícola e aproximação de 

métodos científicos de maneira pedagógica. 

Ao final, apresento algumas considerações que sintetizam as hipóteses e as 

principais conclusões chegadas com a pesquisa para este trabalho. 

! !
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1. 

Cenários e Projetos: mudanças políticas e culturais nas primeiras décadas do 

século XX  

A República que o Brasil experimentava no início do século XX estava longe da 

República sonhada e idealizada por seus propagandistas. Alberto Torres, em 1902, 

destacava que “este Estado não é uma nacionalidade; este país não é uma sociedade; 

esta gente não é um povo. Nossos homens não são cidadãos”.18 O desencanto que 

aparece na fala de Torres era compartilhado por vários intelectuais, e foi essa geração 

que assumiu o compromisso de mudar o país.19 

Impelidos e convictos da possibilidade de intervir, os intelectuais produziram 

discursos, ocuparam espaços na imprensa e prescreveram diagnósticos do Brasil. 

Médicos, sanitaristas, literatos, educadores, engenheiros eram os letrados das mais 

distintas áreas que tinham a tarefa de repensar o país dos iletrados. A proximidade do 

Centenário da Independência, em 1922, estimulou ainda mais as reflexões sobre a nossa 

identidade nacional depois de cem anos de autonomia. Para retirar a nação do atraso 

foram criados projetos e alternativas para conduzir o país em direção ao moderno.  

O cenário em que os intelectuais se colocavam como protagonistas era marcado 

pelo fim da Primeira Guerra Mundial, quando as nações-símbolo da civilização estavam 

destruídas. O modelo da chamada Belle Époque era questionado, assim como o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Torres, Alberto. A organização nacional. p. 297 Apud. Carvalho, José Murilo. A formação das Almas: 
o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 102 
19Em 1924, pelo Anuário do Brasil, foi publicada uma obra coletiva sob o título À Margem da História da 
República que correspondia a um balanço do período republicano elaborada por uma geração de 
intelectuais, como indicado no prefácio de Vicente Licínio de Cardoso, nascida com a República – 
Carneiro Leão, Celso Vieira, Gilberto Amado, Jonathas Serrano, José Antônio Nogueira, Nuno Pinheiro, 
Oliveira Viana, Pontes de Miranda, Ronald de Carvalho, Tasso da Silveira, Tristão de Ataíde, Vicente 
Licínio Cardoso. O livro marcou uma tentativa de entender o país, diagnosticar suas mazelas e propor 
novos rumos para a nação. A despeito da diversidade de temas e soluções apontadas, havia uma 
concordância que cabia à elite cultural, aos intelectuais que estavam “à margem dessa caminhada” a 
tarefa de repensar o Brasil. Além da primeira edição, de 1924, o livro foi reeditado em 1981 pela 
Universidade de Brasília, em dois volumes. Cardoso, Vicente Licínio de. À margem da história da 
República. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1981.  
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consumo da cultura e da estética europeia. Os olhares se voltam, então, para a 

identidade nacional, para diagnosticar os problemas e resgatar os elementos da cultura 

nacional.  A pauta que marcou a Primeira República incluía os temas da integração 

regional, da ampliação da participação política, da educação e do sanitarismo. Eram 

temas plenos de significado, que atravancavam o caminho que conduziria o país a 

modernização.20 

O Brasil do início do século XX era um país rural, com 60% da sua população 

vivendo no campo. Contudo, o país também vivia um crescimento vertiginoso de 

algumas de suas cidades. São Paulo era cidade símbolo da modernização, com 

industrialização crescente, com uma população variada, enfim, uma cidade nova, onde a 

dimensão de futuro nublava a contingência do passado. Diferentemente da cidade do 

Rio de Janeiro que, a despeito de experimentar a modernidade com seus teatros, 

cinemas e cafés, era marcada pelo peso de seu passado tradicional. A paisagem técnico-

industrial se formava. As transformações tecnológicas influenciavam o estilo de vida da 

sociedade brasileira, especialmente as pessoas que estavam nesses centros urbanos 

modernos. Nicolau Sevcenko assinala que o período de 1900 a 1920 marcou a 

introdução no país de novos padrões de consumo e que houve uma intensa onda de 

publicidade estimulada por revistas literárias, pela indústria fonográfica e pelo cinema21.  

 
Por exemplo, havia palavras-chave que não tinham nenhum 
significado preciso mas que, exatamente por isso, traziam promessas 
de coisas desconhecidas e profundamente desejadas. Uma delas era a 
palavra “moderno”: tudo que era chamado de moderno era 
necessariamente, e por definição, o máximo do máximo22. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Sobre esse conjunto de ações que formaram uma pauta republicana ver a edição da Revista Estudos 
Históricos dedicada aos anos de 1920. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 1993, vol.6, n. 11. 
21 Sevcenko, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso História da vida 
privada no Brasil: República: da Belle Époque a era do rádio.São Paulo: Companhia das Letras, vol. 3, 
1999.  
22 Sevcenko, Nicolau. Transformações da linguagem e advento da cultura modernista no Brasil. Revista 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 1993, vol.6, n. 11. p. 86 
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A mudança na linguagem publicitária afetou todo o sistema de comunicação e de 

produção de significados sentidos pela sociedade. A língua falada, ou escrita, tornou-se 

apenas mais uma forma de comunicar que perdia espaço para a imagem. Imagem em 

movimento, com o cinema mudo; instantâneos de uma cidade em transformação; 

ilustrações publicitárias; charges políticas. Não só a comunicação era mais rápida, como 

também parecia que o tempo era diligente e que se vivia um momento histórico 

inteiramente novo. Essa revolução mudou os hábitos e passou a integrar a palavra 

“moderno” na concepção de identidade nacional. 

Por que a palavra “moderno” foi a palavra de ordem desses anos? A Semana de 

Arte de 1922, em São Paulo, trouxe o termo “modernismo” para o cardápio do dia. 

Modernidade, modernismo e modernização foram amplamente utilizados e associados à 

Primeira República. Ainda hoje, é possível observar o uso da expressão “moderno” pelo 

senso comum carregada de juízo de valor, associada a algo bom e atual. Ao longo deste 

capítulo, pontuaremos alguns aspectos sobre as origens desses termos tão próximos e ao 

mesmo tempo diferentes. Além disso, apresentaremos aspectos do debate modernista no 

Brasil, dialogando com a bibliografia relevante sobre o movimento e suas contribuições 

para a Primeira República.  A despeito do paradigma que se tornou a Semana de Arte de 

1922, discutiremos como o modernismo também sofreu um processo de regionalização, 

e foi experimentado de diferentes maneiras.  

Discutiremos como as revistas foram o gênero de imprensa privilegiado pelos 

intelectuais para divulgar suas ideias a respeito do que era ser moderno. As revistas 

fluminenses, objeto privilegiado dessa pesquisa, enunciaram uma modernização para o 

Estado do Rio. Caracterizar o modernismo tal como próprio da cidade do Rio de 

Janeiro, e do estado do Rio – “os dois Rios” – é o desafio desta pesquisa.  
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1.1 

Modernidade, Modernismo, Modernização. 

 

Ao operar com conceitos de modernização e de modernidade, deparamo-nos 

com sobreposições de palavras que são diferentes. Os vocábulos destacados são difíceis 

de serem diferenciados, devido à mesma raiz etimológica e à diferença sutil de 

significado entre cada um. Para compreender essa polissemia é necessário entendê-los 

em seus contextos históricos. 

O termo moderno é ambíguo, fugidio. É algo que por natureza está no presente. 

O que é moderno hoje pode não ser daqui a um ano. Nada mais moderno nesse início do 

século XXI que a nostalgia dos produtos vintages. O que era velho ontem virou 

moderno hoje.   

A cada época são criados novos valores, inventos e denominações. 
Quando nos referimos aos tempos modernos, à mulher moderna, ao 
espírito moderno, ao estilo moderno e ao mal moderno, mesmo 
inconscientemente, estamos nos reportando à associação entre tempo e 
história. Fica clara a abrangência do termo moderno. Ele se mostra de 
tal forma flexível e ocupa tamanha extensão a ponto de poder integrar 
uma cultura inteira. Em tempos de globalização o moderno atingiu 
tamanha organicidade, caráter tão complexo, passando a ser de tal 
maneira integrado ao circuito da nossa vida cotidiana que deixou de 
ser um mero vocábulo. Tornou-se parâmetro de referências, moldando 
pensamentos e juízos de valor sobre artes e ciências, vida política 
social e econômica. Também no âmbito das relações internacionais, o 
termo confere sentido a visões, atitudes e sensibilidades em relação a 
outros povos, outras culturas e outras etnias.23 (grifo original)     

 

Mônica Velloso destaca a atualidade e os múltiplos significados que a palavra 

“moderno” assumiu em nossa sociedade. A associação entre tempo e história 

identificada pela autora nos faz concluir que podem existir várias “modernidades” e 

“antiguidades”, pois cada sociedade vai atribuir perspectivas diferentes ao que é 

moderno e antigo. E foi exatamente na Antiguidade que surgiu o termo moderno. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Velloso, Mônica Pimenta. História e modernismo. Belo horizonte: Autêntica editora, 2010. pp. 11 e 12. 
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Segundo o historiador Jacques Le Goff, antigo/moderno formam um par 

conceitual que faz parte da História do Ocidente, do século V ao século XIX. O termo 

“modernidade” é originário do latim modernus – que também remete às palavras 

imediatamente,logo, agoramesmo, recente –e tem a sua primeira aparição no século V 

na transição da Roma Antiga para o mundo romano cristão.24 Mas foi no fim da Idade 

Média, e durante o Iluminismo, que esses conceitos ganharam mais destaque na cena 

intelectual.25 

As noções de “antigo” e “moderno” são datadas e têm uma historicidade que 

varia de acordo com o contexto de seu uso. Contudo, é necessário salientar que 

“moderno” aparece sempre em dupla, em desacordo com o “antigo”, pois a referência 

está na tradição, no que já não é mais moderno. Seu uso pode ser neutro, pejorativo ou 

laudatório, onde “antigo” significa “tradição”, “referência a ser considerada” e 

“moderno” indica “recente”, “novo”. Mais uma vez destaca-se que o termo adquire 

diferentes configurações, principalmente entre os séculos XVI e XIX.  

Apesar de nos interessar a acepção que o moderno teve no início do século XX, 

resgatar uma breve genealogia do termo é interessante para compreendermos as 

representações e as sensibilidades que norteiam esse conceito. Por isso recorremos à 

divisão feita por Mônica Velloso, que identifica três momentos referenciais 26  do 

moderno na cultura ocidental. 

O primeiro começa no século XVI e se estende ao século XVIII. Nesse momento 

a ideia do moderno encerra uma tensão entre valores do antigo (greco-romano) e do 

novo. A segunda parte dessa genealogia é a consagração do antigo, estabelecendo a  

querela entre antigos e modernos. A Antiguidade era a referência a ser valorizada e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Jauss, Hans Robert. Tradição literária e consciência atual da modernidade. In: Olinto, Heidrun Krieger 
(org). Histórias de literatura. São Paulo: Ática, 1996. p.51 
25 Le Goff, Jacques. Antigo/Moderno. Enciclopédia Einaudi. Memória -História. Lisboa: Casa da Moeda, 
1984. volume 1. p. 370. 
26Velloso, Mônica Pimenta. op cit. pp. 13-19.!



! 24!

colocada em conflito com o moderno. Mais que conceitos, essas palavras significavam 

partidos.  

 
O combate entre “antigo” e “moderno” será menos o combate entre o 
passado e o presente, a tradição e a novidade do que o contraste entre 
duas formas de progresso: o do eterno retorno, circular, que põe a 
Antiguidade nos píncaros e o progresso por evolução retilínea, linear 
que privilegia o que se desvia da Antiguidade.27 
 
 

Como indica a citação acima, a singularidade estava agora na forma de olhar 

para o passado, que continuava a ser uma referência, mas não no sentido de apontar 

inimigos. Essa linha de evolução positiva e progressiva do moderno significava uma 

tomada de consciência, uma ruptura com o passado, onde cada época tem seus costumes 

com o suposto de contínuo aperfeiçoamento em direção ao futuro. As palavras que 

ganharam força nessa conjuntura eram progresso, ciência e técnica, evolução. Através 

da oposição ao antigo é que os homens modernos, dentro dessa linha progressiva, se 

consideravam mais cultos. O conceito modernité compreendido como um novo tempo, 

inaugurado durante o século XVIII, foi construído em afastamento dos antigos 

humanistas. No período consagrado como Iluminismo ganhou corpo a preocupação e 

uma tentativa de legitimar manifestações como modernas. 28 

O terceiro momento na evolução do termo moderno está situado na virada do 

século XIX para o XX. Há uma consolidação da modernização econômica e social com 

a difusão da Revolução Industrial que não estava mais limitada à Europa. Apareceria 

um novo conceito de “modernidade”, apresentada como uma reação ao mundo 

industrial, que atingiu as artes e o pensamento. Os atores desse processo estavam 

atônitos diante da modernidade, uns querendo combatê-la, quando outros ansiavam por 

seu progresso. Movimentos artísticos, literários e religiosos irrompem e reivindicam o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Le Goff, Jacques. op. cit. p. 372. 
28 Jauss, Hans Robert. op. cit. p. 64 
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título de “modernismos” para si. Segundo Le Goff, esse é um “termo que marca o 

endurecimento, pela passagem à doutrina de tendências modernas até então difusas 

(...)”.29 O autor continua sua análise e pondera que, 

 
O modernismo alarga, por outro lado, o campo de ação do moderno, 
opondo-se mais do que a “antigo” e ao “tradicional” e, num sentido 
mais preciso em termos religiosos, a “integrista”; mas, acima de tudo, 
porque se presta a uma gama de combinações e de variantes: fala-se 
por exemplo de modernismo ascético e de modernismo militar, de 
semimodernismo e de modernização.30 
 
 

O modernismo, entendido como um projeto formulado para determinado fim, 

encerra ações, movimentos e práticas; a modernidade, percebida como um estado de 

reflexão, revela uma interrogação sobre o tempo vivido. Modernismo é uma apropriação 

do conjunto de ideias da Modernidade, com o propósito de organizar e de orientar um 

conjunto de ações coletivas. Ambas são inseparáveis no mundo moderno. 

Na chegada desse debate às nações ditas “atrasadas”, a modernização passou a 

ser utilizada como um instrumento de equiparação com os países desenvolvidos, 

aplicado à economia, à política, à cultura, à técnica, ao design. O desafio de ser 

moderno relacionou-se a outro desafio: o de ter uma identidade nacional. O moderno 

denotava uma reivindicação qualitativa do novo, que indica experiências inéditas nunca 

antes vividas da mesma maneira.31 

O critério econômico passou a nortear várias ações de introdução da 

modernidade nos países em desenvolvimento. Nada mais moderno que a indústria, a 

máquina, a cidade; assim, muitas ações modernizadoras elegeriam a mecanização e a 

industrialização como paradigmas para se alcançar a cobiçada modernidade. Era como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Le Goff, Jacques. op. cit. p. 378 
30Ibidem. p. 380. 
31 Falcon, Francisco J. C. Moderno e modernidade. In: Rodrigues, Antônio Edmilson M.; Falcon, 
Francisco J. C. Tempos Modernos. Ensaios de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2000. p. 225. 
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se a racionalização obtida pelo progresso e pela modernidade econômica atingisse a 

mentalidade das sociedades. 

Nessa breve genealogia histórica, podemos dizer que o século XX foi o século 

do moderno, de experimentação da modernidade no cotidiano da sociedade. O par 

antigo/moderno caminhou junto, mas quem impôs o passo dessa caminhada foi o 

conceito do moderno. O modernismo, como movimento intelectual, interferiu na atitude 

de cada sociedade perante o passado, projetando sensibilidades sobre a experiência da 

modernidade. 

Para o Brasil, o século XX também foi o século do moderno. Nas cidades, 

especialmente, experimentava-se a sensação de aceleração do tempo vivido. E, como 

mencionamos, toda uma geração de intelectuais revisou o país sob a perspectiva do 

moderno. Os diagnósticos e os projetos não negavam o passado, na verdade, 

começavam por ele ao refugiar-se na história para construir o novo. A modernidade 

dava nova cor à lívida paleta do passado e resgatava-o do esquecimento.  

 

1.2 

Modernismos: diferentes olhares sobre o moderno 

 

O modernismo, mais que um conceito, foi um movimento. Podemos dizer que 

vários projetos foram levantados sob a bandeira do modernismo. Até o momento, 

apresentamos alguns pontos da conjuntura histórica por que passava o Brasil nas 

primeiras décadas do século passado. Foi esse panorama que estimulou a proliferação 

de ideias e influenciou, decisivamente, para que o modernismo não fosse apenas uma 

escola literária, mas, principalmente, um movimento social e cultural. Essa 



! 27!

característica representou a pedra de toque de todos os modernismos, o desejo de mudar 

o mundo das letras e, sobretudo, mudar a sociedade, lançando prognósticos para o país. 

As transformações mundiais ocorridas com fim da Primeira Guerra Mundial 

aceleraram o processo de industrialização, trouxeram pareceres sobre a modernidade e 

permitiram uma revisão do modelo cultural brasileiro. A proximidade das 

comemorações do Centenário da Independência, em 1922, fomentou essas discussões e 

permitiu que o Brasil realizasse “uma revisão de si mesmo”.  Segundo Motta, essas 

comemorações desvendaram um caráter institucional e pedagógico.  

 
Em desacordo sobre os reais motivos do descompasso do país com a 
modernidade, divergindo em torno dos caminhos que deveriam 
conduzir até ela, a intelectualidade brasileira convergia, no entanto, na 
compreensão de que o centenário seria o momento-chave em que tais 
questões deveriam ser discutidas. Momento de articulação do 
presente/passado/futuro, de construção de diferentes modelos para a 
criação de uma nação "brasileira e moderna", o centenário de 1922 
não se reduziu à comemoração de uma data memorável, mas ao 
contrário, envolveu a intelectualidade brasileira na tarefa sempre 
renovada de criar a nação, traçar a identidade nacional e, mais que 
tudo, construir um Brasil moderno.32 
 

Foi nesse momento-chave, como descreveu Marly Motta, que os intelectuais 

pensaram diferentes propostas de como modernizar o país. É importante ressaltar o 

aspecto multifacetado do modernismo brasileiro, que teve diferentes acepções e 

formatos ao longo das primeiras décadas republicanas. O plural – modernismos – não é 

apenas uma flexão de número para estabelecer concordância, mas um recurso de ênfase 

que chama a atenção para a polifonia desse movimento. Para Antônio Candido, o 

“Modernismo Brasileiro foi complexo e contraditório, com linhas centrais e linhas 

secundárias, mas iniciou uma era de transformações essenciais [...], ponto de referência 

da atividade artística e literária”.33 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Motta, Marly.1922: em busca da cabeça do Brasil moderno. Rio de Janeiro: CPDOC, 1994. 8f. p. 2. 
Disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm. p. 3-4. Ver também: Motta, Marly. A nação faz 
cem anos: a questão nacional no centenário da independência. Rio de Janeiro: FGV, 1992. 
33 Candido, Antônio. Iniciação à literatura brasileira. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2007. p. 89 
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A questão regional foi determinante para as diversas iniciativas intelectuais 

modernistas. Contudo, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a cidade de São Paulo são 

paradigmas para pensar o modernismo brasileiro porque em torno desse evento 

preservaram-se e construíram-se memórias sobre o movimento. Frederico Coelho 

aponta que a Semana se tornou uma espécie de origem mítica para a história do 

modernismo, mas que nem sempre foi assim. Nos dias que marcariam o ano de 1922, os 

“modernistas” sequer eram chamados dessa forma. Excêntrico, rotulado por um curto 

tempo como um evento derivado do futurismo italiano, o movimento foi sendo 

desenhado aos poucos, especialmente pelas diferentes memórias produzidas a respeito, 

até se tornar um feito fundamental para a produção cultural brasileira.  

 

Aliás, é justamente na excentricidade histórica, que os três conceitos 
decorrentes da ideia ocidental de moderno, isto é, o modernismo, a 
modernidade e a modernização, se encontraram para sempre. Aqueles 
três dias de fevereiro são até hoje definidos como “o momento” da 
virada moderna brasileira no século XX. Eles permanecem ativos 
como motor da memória de um país moderno. Como explicar esse 
descolamento entre sua fugacidade original em 1922 e sua 
importância incontornável em 2012?34 (grifos originais)   

 

Sobre a Semana construiu-se diversas redes de perspectivas que se cruzam 

abraçando o evento na memória coletiva e renovando seu olhar ao longo de todo o 

século XX. A fim de comprovar seu argumento, Frederico Coelho examina as 

comemorações e as memórias colecionadas nos últimos 90 anos, completados em 2012, 

da Semana de 1922. O autor identifica que a partir dos anos de 1940 houve, além da 

crítica literária de jornais, uma expansão da crítica universitária que abraça o 

modernismo e o coloca como um ponto de inflexão para nossa vida cultural.35 De um 

movimento ainda confuso, que reunia um grupo de artistas e de intelectuais, a Semana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34Coelho, Frederico. A Semana sem fim: celebrações e memória da Semana de Arte Moderna de 1922. 
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.p. 22. 
35Ibidem, pp. 58-62.!
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se torna um marco fundador, que divide um “antes e depois” para o pensamento 

moderno no país.  

A Semana também consagrou a cidade de São Paulo como ícone do moderno. A 

cidade vivia uma transição de um modelo rural, para uma cidade urbanizada e 

industrial. Na década de 1920 a cidade crescia surpreendente, estava em vias de se 

transformar na mais importante cidade do país, seja em números demográficos36, seja 

como potência econômica. O progresso econômico gerava uma busca pela 

contemporaneidade.  Nessa época, a base ainda agrícola da economia brasileira era o 

principal produto paulista: o café. A industrialização, com capital oriundo do café, 

aumentou o destaque da cidade no quadro da federação e foi um dos fatores que 

permitiu a hegemonia política do Estado. São Paulo tornou-se sinônimo da modernidade 

brasileira e tomou para si o título de símbolo do modernismo.  

Apesar de o modernismo existir em várias regiões, somente em São 
Paulo ele se transformou em um compromisso estético coletivo ao 
redor de um projeto claro de intervenções, trabalhos e transformações 
práticas no tecido cultural da cidade. Por isso, ela e seus habitantes 
ocupam tal centralidade nos estudos sobre a fixação do pensamento 
moderno entre nós.37 (grifo original) 
 
 

O compromisso que Frederico Coelho descreve se revelava na modernização da 

cidade e nos vários projetos e correntes modernistas. O grupo da “Paulicéia 

Desvairada”38 promoveu rupturas, principalmente em relação a questões estéticas e 

literárias, e desmereceu todos os outros movimentos por não questionarem a ordem 

vigente. O que revela, segundo Angela de Castro Gomes, uma competição entre os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Em 1900, São Paulo contava com 240 mil habitantes e 1920 em torno de 600 mil habitantes, sendo que 
2/3 desse número eram de imigrantes. Dados do censo disponibilizados pela prefeitura de São Paulo em 
http://www.prefeitura.sp.gov.br. 
37Coelho, Frederico. op. cit. p. 38.!
38 “Paulicéia Desvairada: o grande caleidoscópio de São Paulo” foi o livro lançado por Mario de 
Andrade em 1922 que se tornou a expressão mais conhecida da iconoclastia do grupo renovador paulista 
– representado por Mario de Andrade, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, entre outros. 
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projetos de modernidade.39 Para a “geração de 22”, o desafio era romper com o passado 

e renovar a produção artística. A negação era uma forma de construir uma identidade 

para o grupo.   

Ainda que sofressem influência de ideias que circulavam no contexto 

internacional, a realidade do país era o que marcava o anseio de “modernizar a arte 

brasileira de maneira própria, nacional”.40 Eduardo Jardim sintetiza essa questão ao 

propor duas fases distintas para o momento de renovação estética. A primeira começou 

em 1917 e perdurou até 1924, sendo caracterizada pela polêmica entre o modernismo e 

o passadismo, momento em que se definiu os parâmetros do movimento sob influência 

das vanguardas europeias, quando a solução para a modernização se dava pela 

incorporação imediata às estéticas modernas. Posicionamento que foi revisto em 1924, 

quando se definiu o ideal nacionalista do modernismo. Ivan Marques analisa que foi 

com o poema “Estou com desejos de desastres” que Mário de Andrade revelava a busca 

de um ritmo próprio para o modernismo brasileiro, distante do futurismo e outros 

“ismos” estrangeiros. 41  Esse segundo momento, entre 1924 e 1929, o principal 

questionamento do grupo era a elaboração de uma cultura nacional brasileira. A 

radicalização da linguagem cedeu lugar ao aprofundamento das visões do movimento. 

Um sinal da mudança de posição foi a publicação do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 

Oswald de Andrade. A universalidade modernista continuou, mas dependia da “alma 

nacional”. 42 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39Gomes, Angela de Castro. Essa gente do Rio..., modernismo e nacionalismo. Rio de Janeiro: FGV, 
1999. p. 25. 
40 Moraes, Eduardo Jardim de. Modernismo revisitado. Revista Estudos Históricos.  Rio de Janeiro: 1988, 
nº 2, p. 221. 
41 Marques, Ivan. Modernismo de pés descalços. Revista IEB. n. 55, Mar/Set, São Paulo, 2012. p. 27-42. 
42 Moraes, Eduardo Jardim de.A brasilidade modernista, sua dimensão filosófica. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1978. p. 49-58. Ver também: Batista, Marta Rossetti; Lopez, Telê Porto Ancona; Lima, Yone 
Soares de. Brasil: 1º tempo modernista - 1917/29, documentação. SãoPaulo: Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de SãoPaulo, 1972.  
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Como afirmamos anteriormente, o modernismo caracterizava-se pelos diferentes 

discursos, e entre os paulistas não foi diferente. Não houve uma homogeneização entre 

os intelectuais. Concomitante à Paulicéia Desvairada havia o grupo nacionalista Verde-

Amarelo, com atitudes politicamente conservadoras que buscava o culto das tradições 

nacionais, ameaçadas, segundo seus integrantes, pelas influências estrangeiras.43 Para os 

verde-amarelos, o regionalismo era a nossa maior característica, envergonhar-se disso 

era teimar em ver o Brasil "com olhos parisienses" e não perceber a riqueza da 

brasilidade.44 

Outro grupo paulista, organizado no início do século XX, foi o liderado por 

Monteiro Lobato com uma crítica ao artificialismo urbano. O grupo de Lobato buscava 

o resgate das raízes brasileiras no campo. Esses letrados formavam uma corrente 

tradicionalista que estava vinculada aos movimentos internacionais de caráter 

conservador, marcados pelo apelo aos valores da natureza e do campo.45O retorno à 

natureza e a valorização da atividade agrária atraíam tanto os intelectuais da reação 

católica quanto os membros da elite agrária.  A identidade nacional teria de ser buscada 

no campo, nos seus tipos populares, longe dos centros urbanos corrompidos pelo vício 

da imitação.  

Diferentes grupos caracterizaram as bandeiras modernistas de São Paulo. Muitas 

vezes, os discursos produzidos pelos paulistas revelavam uma disputa entre projetos de 

modernização com outros movimentos organizados no Rio de Janeiro ou em outras 

regiões. Houve um processo de regionalização do modernismo, com diferentes 

propostas da Semana de Arte de 1922, mas nem por isso menos modernas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Entre os intelectuais que faziam parte do grupo estavam Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Menotti del 
Picchia, Cândido Mota Filho e Alfredo Élis. Cf. Candido, Antônio. (2007) op. cit.  
44 Velloso, Mônica. A brasilidade verde-amarela: nacionalismo e regionalismo paulista. Revista Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, 1993, vol.6, n. 11. p. 98. 
45 Jardim, Eduardo (1988). op.cit. 
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A circunscrição do Modernismo aos limites de um único 
acontecimento – a Semana de Arte Moderna – levava a perda da 
dinâmica causada pelo impacto do movimento, que acionou uma vasta 
rede de representações, subjetividades, imaginários e práticas culturais 
no conjunto do Brasil. O Modernismo não se restringiria ao eixo Rio-
São Paulo, mas irradiara-se por vários estados do Brasil, propiciando a 
composição de grupos em discussões que provocaram movimentos, 
manifestos, revistas além da difusão de ideias na vida social.46 (grifo 
original) 

 

Nessa vasta rede de representações, como coloca Mônica Velloso, encontramos 

revistas como Mauriceia (1923), Recife; Arco e Flexa (1928/1929), Salvador; 

Madrugada (1929), Porto Alegre; Maracajá (1929), Fortaleza; Novidade (1931), 

Maceió; Leite Crioulo (1929), Belo Horizonte; Electrica (1927-1929), Itanhandu; todas 

com anseios modernistas, que servem de prova à rápida expansão e regionalização do 

movimento.47 

O manifesto Futurista foi publicado pela primeira vez, em 1909, no Jornal de 

Notícias, de Salvador, e no A República, de Natal, o que evidencia a participação do 

Nordeste na discussão. Recife foi a capital nordestina de um regionalismo 

modernizador, de reinterpretação histórico-social, ocasião em que surgiu Gilberto 

Freyre. Do Nordeste ao Sul do país, além das revistas, seções de jornais e grupos de 

letrados publicavam notas de simpatia ao movimento. No Rio Grande do Sul, as 

manifestações associaram a herança simbolista ao regionalismo folclórico e político, em 

que teve destaque o nome de Augusto Meyer. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46Velloso, Mônica (2010). op.cit. p. 26. 
47Cf Rezende, Antonio Paulo. (DES)Encantos modernos. Histórias da cidade do Recife na década de 
vinte. Recife: FUNDARPE, 1997; Silva, Paulo Santos. Âncoras de Tradição. Luta política, intelectuais e 
construção do discurso histórico na Bahia (1930-1949). Salvador, EDUFBA, 2000; Silva, Rosana 
Rodrigues da. O modernismo em Mato Grosso: o desencontro de vozes e a voz encontrada de Lobivar 
Matos. Revista Alere. Mato Grosso, UNEMAT, 2009; Arruda, Maria Arminda do Nascimento. 
Modernismo e regionalismo no Brasil. Entre inovação e tradição. Tempo Social, Revista de Sociologia da 
USP. V. 23, n. 2, p. 191-212, 2011; Souza, Antônio Clarindo Barbosa de; Fernandes, Paula Rejane. 
Cidades e Experiências Modernas. Campina Grande, EDUFCG, 2010; Ponte, Sebastião Rogério. 
Fortaleza Belle Époque: reformas urbanas e controle social (1860-1930). Fortaleza: Demócrito Rocha, 
2001; Arrais, Raimundo (Org.).O corpo e alma da cidade:Natal entre 1900 e 1930.[S.l.: s. n.], [19--?]; 
Candido, Antônio. Literaturae sociedade: estudos de teoria e história literária. 5. ed. - São Paulo: Cia. 
Ed. Nacional, 1976; Bosi, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1982. 
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Essa regionalização deslocou a discussão modernista do eixo Rio-São Paulo, 

permitindo que o movimento adquirisse diversos formatos. Formatos próprios, pois 

também é equivocado associar os “modernismos provincianos” como simples 

desdobramentos da ruptura paulista. Ivan Marques evidencia esse aspecto ao afirmar 

que o “Modernismo é uma noção larga e imprecisa”.48 Ao analisar o grupo mineiro o 

autor aponta que a incorporação da matéria local no movimento deixou o modernismo 

mais denso e complexo. O escândalo de 1922 foi apenas um de seus aspectos.   

Os “rapazes de Belo Horizonte”, como são chamados pelo autor, eram de 

cidades do interior, muitos de famílias tradicionais de Minas. Foram para a capital para 

trabalhar como funcionários públicos, estudar, escrever em jornais ou simplesmente 

vadiar. O modernismo em Minas teve uma dinâmica própria ligada a formas literárias 

do passado imiscuídas no impacto do projeto urbanístico modernizador de Belo 

Horizonte e nas inovações estéticas. As elites mineiras eram modernizadoras, negavam 

o atraso, mas não a tradição. O elo entre tradição e modernidade foi o que definiu esse 

grupo. Assim foi A Revista, periódico elaborado por esses letrados, um misto de 

modernismo e conservadorismo, que confirmou a interiorização do movimento. Essa 

questão já estava registrada no livro Guardiães da Razão, de Helena Bomeny, como 

eixo de diferenciação das versões de moderno que concorreram no estado. Ao analisar a 

“mineiridade”, Helena estudou a tensão entre a aspiração cosmopolita e a experiência 

provinciana, que apareceu nas discussões entre Mario e Carlos Drummond de Andrade 

e no contraste entre o grupo Estrela e Leite Crioulo.  “(...) a ambição de ser moderno 

sendo mineiro”49 era um duplo confronto, uma versão do pensamento modernista 

belorizontino.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Marques, Ivan. Cenas de um modernismo de província. Drummond e outros rapazes de Belo Horizonte. 
São Paulo: Editora 34, 2011. p. 9. 
49 Bomeny, Helena. Guardiães da razão: modernistas mineiros. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/tempo 
brasileiro, 1994. p. 26.!
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A intenção desta pesquisa não é caracterizar cada uma dessas várias 

sensibilidades impressas em revistas e divulgadas em discursos por vários Estados do 

país, e sim enfatizar o caráter complexo das experiências modernistas brasileiras e 

endossar que o vocábulo mais apropriado para tratar dessas representações é 

Modernismos. Mais que um recurso semântico, o plural do termo revela o mosaico e as 

peculiaridades das experiências locais. Os modernistas estiveram comprometidos com 

escolhas, suas publicações apresentavam a marca das suas disputas intelectuais. 

O Rio de Janeiro foi criticado por não ter sido vanguarda do movimento, por não 

ter proposto rupturas como a geração de 22. É preciso considerar que o Rio de Janeiro 

vivia uma situação político-econômica distinta da vizinha São Paulo, o que influenciou 

as manifestações modernistas na cidade e no Estado do Rio. Ainda que houvesse ares de 

modernização no Rio, capital da Federação, a cidade convivia com o peso de passado. 

O estado do Rio de Janeiro experimentava um momento de decadência. Estado 

de segunda grandeza, e grande polo econômico do país e importante centro político da 

monarquia, o Rio iniciou os anos republicanos com uma série de dificuldades 

econômicas e com perda de influência política.50 Além das dificuldades financeiras, o 

Rio tinha uma situação política delicada. Existiam dois Rios: o estado, provinciano, e a 

cidade, capital cosmopolita. O mais importante nessa divisão é que cada uma das partes 

tinha interesses políticos díspares, nucleados em campos políticos51 diferentes. 

A cidade do Rio era o Distrito Federal, lugar da política nacional; o Estado do 

Rio, devido à proximidade do DF, também queria fazer política na capital e, muitas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Ferreira, Marieta de Moraes. Em busca da idade de ouro. Rio de Janeiro: Editora da UFJ/Edições 
Tempo Brasileiro, 1994.  
51 Refiro-me ao conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu no qual campo político “é um microcosmo, 
isto é, um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do grande mundo social. Nele se 
encontrará um grande número de propriedades, relações, ações e processos que se encontram no mundo 
global, mas esses processos, esses fenômenos, se revestem aí de uma forma particular. É isso o que está 
contido na noção de autonomia: um campo é um microcosmo autônomo no interior do macrocosmo 
social.” Bourdieu, Pierre. O campo político. Revista Brasileira de Ciência Política. Brasília,n. 5, 2011, 
pp. 193-216. p. 195. Ver também: Bourdieu, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1989. 
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vezes, os interesses do Estado do Rio não eram priorizados. A cidade era sinônimo de 

cosmopolitismo, epíteto esse que acompanhava o Rio desde a Corte. Sua identidade 

cultural se devia ao seu porto movimentado e ao aspecto mercantil da cidade, o que 

aguçava sua ligação cultural com a Europa e fazia da cidade capital o lugar da 

modernidade.  

Analisar como os cariocas experimentaram essa modernidade é importante, 

afinal a proximidade com os fluminenses torna o modernismo carioca caro para essa 

pesquisa. A fim de criar uma ponte com o modernismo fluminense, apresentaremos a 

seguir uma breve análise sobre o modernismo carioca e suas manifestações na cidade do 

Rio. Considero este um ponto importante pelo diálogo estabelecido entre o modernismo 

da capital e o modernismo fluminense. 

Há uma vasta produção acadêmica que analisa variados aspectos do 

modernismo, seja em termos estéticos, seja em termos políticos. Muitas análises 

elegeram São Paulo como referência para padronizar o que é modernismo. Certamente, 

a Semana de Arte de 1922 significou um momento de confluência de propostas e de 

autocrítica, para questionar como a arte de então era produzida e distribuída. A despeito 

da repetição, é importante ressaltar que o modernismo paulista não é o único paradigma 

ao se estudar esse movimento. “Não se trata de escolher entre o moderno de 1922 e 

algum outro, mas de evidenciar que não existe uma única maneira de se apreender ou 

definir o moderno e o novo.” 52 

A partir disso, eliminamos a ideia de “atraso” entre um ou outro movimento 

experimentado no Brasil, e compartilhamos da crítica aos rótulos reducionistas, como o 

de “pré-modernismo”. Afinal, não há uma ideia unívoca de modernidade, essa foi uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Oliveira, Cláudia; Velloso, Mônica; Lins, Vera. O moderno em revistas. Representações do Rio de 
Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 9 
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experimentação que marcou a vida cultural dos primeiros anos do século XX e não uma 

súbita descoberta.53 

 
(...) o olhar modernista brasileiro se constrói como uma entidade 
híbrida, miscigenada, que concilia e mistura elementos diversos, na 
impossibilidade de tomar partido por um outro vetor, os limites da 
modernidade artística brasileira residem sobretudo na questão da 
brasilidade.54 
 
 

E quando surgiu essa miscigenação? Alguns autores apontam já na “Geração de 

1870”55 esboços de um ideal de modernidade, pois o projeto de nação já aparecia 

iluminada pela ciência e pela cultura, sendo a questão da identidade e da brasilidade o 

traço mais significativo que atingiu os intelectuais modernistas. A análise da 

modernidade brasileira não pode descartar o surgimento de uma nova paisagem urbana, 

que se transformava pelo processo de industrialização, como o grande fator 

determinante da modernidade.  

Essa reflexão ocorreu no meio intelectual de vários estados do país, e não 

poderia se ausentar da cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, capital desde a 

colônia, lugar de tradição; mas também de novidades, de modismos recebidos da 

Europa. Angela Gomes, através da investigação das redes de sociabilidades dos 

intelectuais cariocas, analisa o modernismo do Rio de Janeiro. Seu objeto de estudo em 

Essa gente do Rio... abrange o grupo de intelectuais que criou a revista carioca Festa, 

que circulou entre 1927 e 1929, e que teve uma segunda fase de publicação entre 1934 e 

1935; além de estudar os homens de letras que estavam à frente da Sociedade Felipe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Cf. Antelo, Raúl. Declínio da arte/ascensão da cultura. Ilha de Santa Catarina: ABRALIC/Letras 
Contemporâneas, 1998; ou ainda Süssekind, Flora. Sobre o pré-modernismo. Rio de Janeiro: Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 1988. 
54 Fabris, Anateresa. Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro. In: Fabris, Anateresa. Modernidade e 
modernismo no Brasil. Mercado das Letras, Campinas: 1994. P. 15. 
55 Cf. Alonso, Ângela. Ideias em movimento: a geração1870 na crise do Brasil-Império. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002.; Velloso, Mônica Pimenta. O modernismo e a questão nacional. In: Ferreira, Jorge; Delgado, 
Lucilia de Almeida Neves. O Brasil Republicano. O tempo do liberalismo excludente: da Proclamação 
da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, volume I. 
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d´Oliveira, responsável pela publicação da revista Lanterna Verde, com circulação entre 

1934 e 1944.56A autora amplia a noção de intelectual carioca ao ponderar que esse 

grupo era formado não só pelos nascidos na cidade do Rio, mas também pelos que nela 

estabeleciam suas redes afetivas e profissionais, suas redes de sociabilidade.57 Em torno 

dessas redes organizou-se o modernismo carioca, com características particulares, pois o 

próprio ambiente da cidade do Rio era diferenciado. Dois séculos como capital da 

nação, a cidade experimentava uma mistura entre o antigo e o moderno, onde as 

tradições e o novo conviviam simultaneamente. Ser capital conferia ao Rio uma 

condição ímpar, a existência de uma “cultura de capitalidade”58 que fazia com que os 

projetos por lá veiculados influenciassem toda a nação, ao mesmo tempo em que essa 

influência acabava por fazer do Rio um espelho do Brasil.   

A atmosfera que envolvia o intelectual carioca era dupla. Se por um lado era 

positivo estar na capital, onde suas propostas tinham ressonância e onde os mesmos 

conheciam as mudanças por que passava o país; por outro, a capital era o lugar do 

aparelho do Estado que inibia rupturas. Era patente a ligação dos intelectuais com o 

serviço público, afinal essa era uma opção laboral aos letrados que ainda não usufruíam 

de oportunidades provenientes da institucionalização da profissão das letras. Tal 

característica pode ter colaborado para a criação de formas menos agressivas de 

reivindicar a modernidade, porquanto a ruptura com o sistema vigente significaria a 

perda de seu, já abalado, status quo. O reconhecimento social como intelectual não era 

efetivo. Circular nas rodas e salões da alta sociedade era muito difícil. Os cafés, a rua e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Gomes, Angela. (1999) op. cit.  
57 Ibidem. p. 18 a 21. 
58 Gomes, Ângela. Idem. p. 22. Esse conceito também foi utilizado por Motta, Marly. Saudades da 
Guanabara: o campo político na cidade do Rio de Janeiro (1960-75). Rio de Janeiro: Editora da FGV, 
2000. Ao analisar a discussão sobre a criação do Estado da Guanabara a autora argumenta sobre a 
imagem de cidade-capital que a cidade do Rio não desejava perder, essa “cultura de capitalidade” esteve, 
e ainda se perpetua, presente na memória sobre a cidade. Ver também: Neves, Margarida de S. Uma 
capital em trompe l´oeil. O Rio de Janeiro, cidade-capital da república velha. In: Magaldi, Ana Maria 
Bandeira de Mello; Alves, Claudia; Gondra, José Gonçalves. (Org.). Educação no Brasil: história, 
cultura e política. 1 ed. São Paulo: Editora Universitária São Francisco, 2003.  
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a boemia foram os locais escolhidos para a reunião da intelectualidade carioca, lugares 

da construção de sua sociabilidade.  

 
Dessa forma, paradoxalmente situado e aprisionado pelo serviço 
público e pelas “ruas” (conformadas como o reverso complementar do 
primeiro), o intelectual carioca encontraria uma espécie de perverso 
limite à sua expressão criadora, especialmente quando comparado ao 
paulista, desenhado como mais distante do poder público e mais 
próximo, em reconhecimento de status, das oligarquias econômicas e 
sociais. (...) 
A intelectualidade carioca vivera, assim, em um meio capaz de inibir a 
produção do novo, entendido enquanto uma proposta estética de 
ruptura e ultrapassagem de padrões conhecidos e estabelecidos. 
Estaria integrada em uma “Velha República das Letras”, no dizer dos 
modernistas paulistas, numa nítida associação e contestação de 
padrões estéticos e políticos.”59 
 
 

O argumento acima auxilia a compreensão de análises que colocam a produção 

do Rio de Janeiro como pré-modernista, pois não se estabeleceu uma ruptura e uma 

renovação estética no Rio, como ocorrido em São Paulo 60 . Ruptura ou não, a 

modernidade se caracterizou pela reflexão que os intelectuais construíram sobre o 

cotidiano, os tipos populares da cidade, sobre a rua – que é o lugar de todas as coisas, o 

locus de sociabilidade do intelectual carioca. Ao buscar nas ruas um “padrão de 

sociabilidade alternativo”61, o intelectual tornava-se íntimo da cidade e de seus tipos. 

Para Gomes, a forma de organização dos intelectuais evidencia questões sobre o 

debate e a natureza do movimento modernista na cidade. Como proposta de análise, a 

autora sugere que a compreensão das singularidades cariocas seja buscada dentro do 

próprio universo intelectual, ao investigar as tradições que compõem esse espaço e ao 

evitar comparações externas.  

Tradição e modernidade formam uma dupla inseparável. No modernismo 

carioca, e no modernismo fluminense, que analisaremos mais adiante, esse par 
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59Ibidem. p. 24. 
60 Cf. Süssekind, Flora. (1988). op. cit.  
61 Velloso, Mônica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro: turunas e quixotes. Rio de Janeiro: FGV, 
1996. p. 29. 
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conceitual adquire um lugar de destaque. A ligação com o passado esclarece a forma 

como se articularam os intelectuais. A cidade do Rio era histórica, logo renegar o 

passado da cidade era condená-la ao atraso, tudo o que não desejavam os modernistas. É 

nesse sentido de reinterpretação que o passado passou a ser uma alavanca para a 

modernização. Mônica Velloso está convencida de que a coexistência de 

temporalidades distintas no contexto do Rio de Janeiro é uma característica de seu 

modernismo, pois os intelectuais cariocas “refutam a existência de uma literatura 

moderna em oposição marcada às correntes literárias anteriores. (...) O moderno é 

construído na rede informal do cotidiano.” 62 

Outra particularidade do grupo de intelectuais estudado por Angela Gomes seria 

o seu vínculo com a religiosidade católica. Esse vínculo intensificou-se na década de 

1910, quando o movimento católico cresceu e ganhou adeptos no meio dos intelectuais 

simbolistas. A tradição simbolista ligou-se ao modernismo carioca, tanto que os 

intelectuais de Festa se autodenominavam “novos simbolistas”, os “modernistas 

espiritualistas”. 63  Tal interpretação encontra apoio parcial na tese de Velloso, ao 

observar a estética simbolista, que valoriza a intuição, a ideia e as sensações, como 

fonte inspiradora do modernismo carioca; contudo, Velloso se interessa pelo modo 

como o humor construiu a modernidade carioca. 64 A autora coloca em exame a revista 

D. Quixote, periódico que circulou entre 1917 e 1927, na cidade do Rio de Janeiro. 

Velloso se dedica a estudar a face – segundo ela, irrecusável – do humor, presente no 

modernismo carioca. O riso e a galhofa também seriam saídas para o sentimento de 

apreensão que chega junto com a modernidade. Seria um modernismo que zomba, que 

faz rir, que ironiza, mas nem por isso é tolo. O humor é uma ferramenta para se 
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62Ibidem. p. 32. 
63 Gomes, Angela.(1999) op. cit.  p. 44. 
64 Velloso, Mônica. (1996) op. cit. p. 209. 
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relacionar com a sociedade, para recriar – com criatividade – os tipos urbanos, o 

cotidiano, a desejada cidade moderna. 

 
A ironia, a caricatura e o humor são expressões que o grupo encontra 
para externar seu desacordo e perplexidade ante uma realidade que 
oscila entre miséria e o mito do progresso urbano-tecnológico. Essa 
tentativa de superposição de realidades tão contraditórias faz parte do 
processo de instauração do modernismo no subdesenvolvimento. De 
modo geral, a paisagem da modernidade se encontra repleta de fundos 
falsos, jogos de espelhos e luzes diabólicas.65 
 
 

O grupo da revista D. Quixote assumiu, através da ironia, certo desencanto em 

relação à modernidade e ao artificialismo moderno. Para Velloso, a ideia desses 

intelectuais cariocas é destacar a desordem como um processo que caminha ao lado da 

modernidade e é inerente ao progresso. A cidade do Rio pode ser maquiada com obras e 

melhorias estéticas, mas a miséria, os tipos urbanos, a inversão de valores continuam a 

existir, como um retorno forçado desse processo de modernização.  

O argumento de que existem diferentes interpretações da modernidade é 

recuperada por essa característica. As revistas fluminenses que analisaremos 

estabelecem um vínculo otimista/ufanista com a modernidade, enquanto o grupo carioca 

adota uma postura crítica em relação à mesma. Há que se lembrar que a cidade do Rio já 

era a capital, e a sua importância como eixo político da nação não precisava ser 

destacada. Qualquer projeto em qualquer região que apontasse para a construção de uma 

nação moderna certamente passaria pela capital. Situação diferente vivia o Estado do 

Rio de Janeiro, que havia perdido o status quo diante da federação. Os discursos sobre a 

modernidade podem – e são – diferentes, mas sua relação com o passado, com a história 

é sempre um traço marcante. Assim,  

A revista D. Quixote insere-se nesse espaço conflituoso. Num 
momento em que é visível o esforço das elites, no sentido de construir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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o “panteão da nacionalidade”, o grupo conta sua própria história e da 
cidade, transformando-as em matéria de memória.66 
 
 

 O humor é um traço de identidade e sentimento de pertencimento do grupo de 

intelectuais de D. Quixote, utilizado para uma reinterpretação da história e para mostrar 

outra face da modernidade que apontava as controvérsias do moderno. 

Os apontamentos sobre o modernismo descortinam diferentes concepções de 

modernidade que circulavam no Brasil nas primeiras décadas republicanas. Vários 

foram os diagnósticos e numerosos foram os projetos, mas todos estavam ligados à 

pauta da brasilidade. Os fluminenses também produziram discursos sobre a 

modernidade, vejamos agora como o provinciano foi reinventado com o modernismo 

fluminense.   

 

1.3 

O Modernismo Fluminense  

  

 Incluídos nas discussões modernistas, entre cafés, revistas e instituições, os 

fluminenses construíram um viés próprio do que era ser moderno. Ao longo deste texto 

enfatizamos como o modernismo foi plural e encerra em si um projeto, revelador de 

escolhas e disputas intelectuais. Para analisar as revistas Illustração Fluminense, 

Fazenda Fluminense e Agricultura Fluminense, objeto de estudo desta tese, é preciso 

compreender que essas foram um esforço de modernização dentro do movimento das 

letras fluminenses. Buscaremos explorar agora o que foi privilegiado no projeto 

intelectual do modernismo fluminense. Qual a movimentação intelectual na década de 

1920, momento de publicação das revistas? Como criar a modernidade em um Estado 
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rotulado como provinciano? O que manter da tradição? Como criar um projeto que 

incorpore o local ao moderno?  

Um traço marcante da produção literária do Rio de Janeiro no início do século 

XX foi construir uma identidade para o Estado. Niterói, como capital, foi um centro 

congregador de jovens e de letrados do interior fluminense, dali se projetavam políticas 

públicas e as iniciativas intelectuais de reflexão sobre o Estado.  Inúmeras tipografias 

passaram a funcionar na cidade produzindo revistas e agremiando letrados em suas 

redações. O jornalismo, a imprensa local, promovia um reconhecimento público para os 

intelectuais, além de ser um veículo para a comunicação de suas ideias.  

O gênero revista foi o que melhor traduziu as mudanças e anseios por que 

passava a sociedade nesse momento. Analisaremos mais adiante a importância desse 

gênero como fonte e objeto para historiador. Entretanto, é importante ressaltar que esse 

tipo de periódico se popularizou no início do século XX e Niterói viu suas redações se 

multiplicarem. Revistas literárias, de variedades, infantis, religiosas, femininas, agrárias, 

entre outras, ganhavam cores e formas nas tipografias da cidade. Seus colaboradores 

buscavam divertir, informar e analisar a conjuntura da recém chegada República.  

Quando iniciamos o projeto de pesquisa para a tese mapeamos essa “República 

das letras” ao levantar toda a produção de revistas que circularam em Niterói entre 1920 

e 1937. O conjunto de revistas, inicialmente separado por nós, soma 33 periódicos de 

diferentes tipos e encontram-se na seção de periódicos da Biblioteca Nacional. São eles: 

Agricultura Fluminense: revista de Sociedade de Agricultura e Indústrias Ruraes 

(08/1926 a 08/1926); Almanaque Manleibas (01/1929 a 12/1930; 01/1932 a 12/1932...); 

O Aprendiz  (07/1920 a 06/1921); Argos : magazine mensal sobre sciencias, lettras, 

bellas-artes, mundanismo, etc. (04/1931 a 11/1933); Atlântida: revista de resenha e 

propaganda de atividade fluminense. (05/1926 a 06/1926); A Caneta: semanário 
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humorístico, noticioso e sportivo (11/ 1922 a 04/1923); Capitólio – revista: política, 

sociabilidade, artes, sciencias e desporto. (12/1926 a 02/02/1927); A Cidade: periódico 

moderno: política, literatura, cinematografia. (09/1926 a 01/1933); A Cigarra.(08/1924 

a 09/1924); A Crítica (12/1924 a 01/1928); Dhanara: revista mensal ilustrada: órgão 

da sociedade Dhanara (08/1925 a 03/1930, 07/1931 a 12/1933...); O Eco da Cidade: 

política, literatura, Sport e internacionaes (07/1926 a 07/1926); O Espelho (03/1935 a 

08/1937); A Fazenda Fluminense (09/1929 a 09/1930); A Federação: revista didática: 

órgão da Federação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro (09/1929 a 06/1932); 

O Garoto : mensário das crianças (04/1921 a 04/1921); Illustração Fluminense 

(08/1921 a 09/1925);IPC / Icarahy Praia Club (10/1935 a 10/1935); Luz e treva : órgão 

da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (09/1931 a 12/1931); Metrópole : 

revista illustrada (07/1935 a 07/1942); Nictheroy Illustrada (01/1936 a 04/1936); 

Pluralia : rivista italo-brasiliana di politica, letteratura, arte, scienza, religione, vita 

coloniale, vita intima (03/1933 a 07/1933); Revista de farmácia e odontologia (08/1934 

a 12/1937); A Revista (1919 a 1923); Royal-Revista-Nictheroy (06/1924 a 06/1924); A 

Semana : revista do Estado do Rio de Janeiro (1922 a 1925); Telas e Ribaltas (03/1921 

a 10/1921); Terra Fluminense (01/1924 a 12/1925, 12/1925 a 07/1926); Vida 

Fluminense : Mensario de Actualidades (07/1920 a 07/1920); A Ordem : periódico 

independente (1923); Pelotao da saúde. (08 e 09/1926); Caneta & Pharol : semanário 

crítico, humorístico, noticioso e sportivo (1925); O Commercio de Nictheroy (06 a 

10/1926); O Democrata : sciencia, arte, política, ensino profissional e generalidades 

(06/1928). 

Os jornais, folhetos e hebdomadários também foram consultados, mas o 

interesse caiu sobre uma considerável produção de revistas para a época. Devemos 

considerar que Niterói era vizinha do Distrito Federal, local de publicação de periódicos   
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de grande circulação, que poderiam chegar facilmente à cidade. A despeito disso, 

Niterói produziu muitos periódicos com questões próprias, que buscavam contemplar o 

Estado ao atribuírem o rótulo “fluminense” e não apenas “niteroiense”. Na produção 

periódica não era uma questão de região, mas uma questão temática: a identidade 

fluminense.  

Ao folhear os títulos encontrados no setor de periódicos da Biblioteca Nacional, 

observamos diferentes segmentos que pretendiam alcançar distintos leitores, além de 

uma difícil categorização das revistas. Sobrepunha-se a essa diversidade um tema em 

comum, a identidade fluminense. Certamente não podemos dizer que todas tinham um 

discurso modernista, mas podemos afirmar que a tônica do modernismo fluminense foi 

reavaliar a imagem do Estado do Rio de Janeiro diante da Federação. Afirmamos isso 

mediante o estudo dos periódicos agrícolas e de seu discurso modernizador, 

contemplados nos capítulos 3 e 4, e tendo como referência o modernismo  de A Revista.  

Publicada em Niterói, A Revista chegou às bancas em maio de 1919 e foi 

vendida até março de 1923, com circulação mensal até 1921 e quinzenal até 1923. Seu 

modernismo era nacionalista e fluminense, pois as particularidades do Estado foram 

exaltadas em um momento que se discutia a nação, às vésperas do Centenário da 

Independência. O Rio de Janeiro, no cenário republicano, não possuía mais a mesma 

pujança econômica e a importância política dos tempos do Império, essa nova realidade 

de crise fomentou políticas e ações culturais. No próximo capítulo, pretendemos 

analisar com mais profundidade o cenário político fluminense, mas não podemos deixar 

de salientar que a pedra de toque do modernismo fluminense foi a regeneração do 

Estado pelo viés da modernização.67 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Monteiro, Evelyn Morgan. A Revista : modernismo e identidade fluminense (1919-1923). Orientador: 
Luis Reznik. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2008. 
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Os debates sobre a identidade eram uma questão essencial porque ela estava em 

crise. A crise de pertencimento se processa com a secundarização diante dos outros 

entes federativos fazendo com que os intelectuais produzissem memórias que 

inscrevessem os fluminenses na história do país. O resgate da história e o nacionalismo 

são as bases de fundação do projeto modernista. Os redatores de A Revista utilizaram o 

nacionalismo para delinear uma representação para o Estado em um momento-chave, 

como argumenta Marly Mota, pois o Centenário da Independência seria oportuno para a 

reinterpretação do passado e a projeção do futuro, ou seja, para imprimir, na memória 

coletiva da nação, um ideal de modernização.68 

 

Figura'1.'Vista&panorâmica&de&Niterói,&publicada&na&edição&do&Centenário&da&Independência.&A"Revista,&Ano&IV,&nº&
50,&1922.&

& &
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68 Marly Motta. A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência. Rio de 
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A Revista relacionava-se com essas correntes na medida em que propôs um 

projeto nacionalista. Há uma reorganização imaginária do acontecer histórico destinado 

a configurar um lugar de legitimação para os novos sentidos que definiria o fazer 

político durante a transição para o moderno.  

 
“Esses seriam os pilares do que chamamos de modernismo 
fluminense, ou seja, a busca de uma nova representação do Estado do 
Rio, que compreende diversos caminhos: educação, saúde, progresso. 
mas com um fim último de proporcionar um prestígio, outrora 
perdido, ao estado e de repensar sua identidade perante a federação. 
Dessa forma, os debates modernistas de reconstrução nacional – que 
também estavam na pauta do dia – poderiam ser uma realidade para os 
fluminenses, como um estado representativo porque moderno.”69 

 

Questões caras a outros modernismos como a educação, as reformas urbanas 

para a modernização, o ideal científico como o guardião da razão compunham as metas 

para o “progresso” buscado pelo Estado do Rio. “Educar” era uma pauta republicana 

muito importante que nas páginas de A Revista se fundiu a outro argumento 

fundamental ao modernismo, o nacionalismo. A consciência nacional era formada 

através da instrução cívica, tendo a educação uma dupla acepção, de erradicar o 

analfabetismo e de cultivar a nacionalidade. Presente em diversos locais da revista como 

artigos, poesias e seções, a educação era o tema central do apêndice O Garoto. 

Apostando no sucesso das revistas infantis esse caderno, que depois passou a ser 

vendido separado, continha uma proposta de educação para os pequenos, sempre com 

aprendizados intelectuais, mas também morais e nacionalistas.  

O uso do termo “progresso” nas páginas da revista buscava o efeito da 

modernização. A construção de escolas, a inauguração de grupos escolares, a formatura 

na Escola Normal contribuíam para o “progresso do torrão fluminense”.  O desejo era 

de incluir o Rio de Janeiro, Estado, na modernidade. A fotografia era um recurso muito 
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utilizado, especialmente para retratar Niterói. Ainda que o Estado fosse essencialmente 

agrícola, sua capital experimentou a formação de uma paisagem técnico-industrial. 

Carlos Whers argumenta que no raiar do século XX havia as indústrias naval, de 

bebidas, de olaria, além de fábricas de pequeno e médio porte na cidade que produziam 

chumbo, borracha, vidro, calçados, alimentos, fósforos entres outros.70 

A produção literária enfatizava o processo de modernização que então se 

constituía ao projetar imagens sobre a cidade. O interior do Estado não era obliterado, 

mas incluído no processo. A modernização relatada em A Revista narrava um 

crescimento que partia da capital e irradiava para o interior elaborando uma releitura da 

tradição. A cidade era o retrato do moderno, sempre comparada com a vizinha – o 

Distrito Federal – com artigos sobre o crescimento do comércio, dos setores industriais, 

instantâneos narrando à urbanização, matérias com as inovações tecnológicas. No 

mesmo número outras seções mostravam o campo, os municípios do interior, as 

“riquezas do Estado”.  

Duas seções ilustram esse dualismo “Comércio e Indústria” e “A Revista em...”. 

Na primeira, saíam notas, propagandas e matérias que valorizavam as iniciativas 

empreendedoras do Estado do Rio; fosse para narrar o vultoso comércio das casas 

comerciais da região, fosse para relatar as obras públicas. Havia um destaque dessa em 

relação às outras seções pelo grande número de páginas que ocupava.  

 
“Em todos os ângulos, a ideia central cai sobre o progresso, o 
adiantamento e a importância dos fluminenses. As fotografias, 
inerentes ao movimento, e a proposta de A Revista adquirem ainda 
mais importância nessa seção. Eram instantâneos da modernização, 
significavam o reconhecimento do leitor com aquilo que era narrado 
nos artigos. Capturavam essa aura e esse projeto do periódico, 
enquadravam aquilo que o leitor precisava e, também, desejava ver; 
eram um misto de entretenimento, informação e formação de opinião. 
(...) Ao valorizar o regional, reinterpretar a tradição, exacerbar a face 
industrial do estado, a seção “Comércio e Indústria” endossava a 
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circulação de ideias reformadoras da representação dos 
fluminenses.”71 

 

As iniciativas econômicas bem sucedidas, a atuação do Estado como um agente 

da modernização tornavam possível o projeto de remodelação da identidade fluminense.  

Apresentar o progresso à cidade – seja por suas avenidas comerciais ou pelo surgimento 

de novas construções, fábricas, vitrines – proporcionava uma tônica cada vez mais 

urbana condensando as melhorias da capital. Mas A Revista era uma “vitrine” do Estado 

e exibiu os municípios do interior, com matérias, viagens e correspondentes.  

 

Figura'2.'Página&do&Caderno&de&Municípios&do&Estado,&publicado&no&número&dos&cem&anos&da&independência.&A"
Revista,&Ano&IV,&nº&50,&1922.'

& &
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A ideia-chave veiculada era que o Estado do Rio devia a sua grandeza a 

importância econômica dos municípios do interior. A agricultura é destacada como a 

vocação econômica que necessitava de esforços para garantir a pujança do Estado. É um 

modernismo interiorano, pois o resgate da identidade, tarefa cara para seus redatores, 

estaria no interior, bastião da nacionalidade. A Revista se equilibrava entre aplaudir a 

urbanização da capital e narrar a essência do campo, moderno. A seção que 

mencionamos acima “A Revista em...” era narrativa fotográfica do interior do Estado, 

eram editados vários retratos acompanhados de um texto cívico, que exaltava a união da 

pátria e do território estadual, a fim de expor as melhorias realizadas em cada município 

fluminense. Ao descrever um município a matéria realçava a educação ou a saúde ou, 

ainda, o comércio alentado da região, ou todos esses componentes juntos. Em uma 

esfera micro, em cada municipalidade, reproduzia-se o rótulo da modernidade do 

estado.         

 O lado urbano de Niterói convivia com o lado agrícola do interior. Incorporar o 

interior era a marca do modernismo fluminense. A Revista evidenciava o progresso em 

cada distrito fluminense. A modernização do Estado do Rio de Janeiro e seu 

reposicionamento na federação eram temas relevantes não só para os letrados de A 

Revista, mas para aquela geração intelectual.  

Como esses homens e mulheres veicularam suas propostas? Não bastava apenas 

divulgar as ideias entre seus pares, outros letrados, era preciso que a sociedade 

compreendesse e assumisse a importância da identidade nacional e questionasse como 

estávamos nos tornando uma nação moderna. É nesse momento que a imprensa teve 

uma função fundamental: a de divulgar os projetos. Multiplicaram-se as tipografias, e 

grupos de intelectuais organizavam-se em redações, nasciam inúmeras e efêmeras 

revistas que marcaram a modernidade. 
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1.4 

Imprimindo projetos: as revistas como objeto e fonte 

 

Muitas pesquisas utilizam a imprensa como fonte de estudo. Contudo, a maioria 

das análises utiliza os jornais para obter indícios e informações de seu tempo. São 

poucas as investigações que se servem das revistas como fonte, e ainda menores as que 

usam a revista como objeto de estudo. A revista é uma importante fonte para o 

historiador, pois é um espelho do seu tempo. É o que nos mostra Flora Sussekind: 

 

O periódico, incluindo a revista, aparece como uma expressão de um 
presente perpétuo, como um relógio ou calendário que cumprem a 
função de índices de um tempo que passa. O que o torna diferente é 
que ele traz em seu formato e em seu conteúdo os ideais, os valores, as 
certezas e as perplexidades do tempo vivido e o faz difundindo e 
fornecendo para seus leitores uma dada leitura daquela época.72 

 

O próprio termo “periódico” foi substantivado pela imprensa, mas deriva de 

“período”, a etimologia da palavra “periodismo” significa caminho ao redor do sol, giro, 

círculo. É exatamente um giro sobre uma determinada lacuna de tempo que deve ser 

recuperado em forma de texto pelo periódico. Notícias – e suas interpretações – moda, 

política, literatura, esportes, agricultura e diagnósticos sobre a sociedade foram temas 

sobre os quais as revistas versaram nos primeiros anos republicanos. 

“Ler uma época” – a citação de Sussekind – traduz bem o significado das 

revistas e é por essa característica que as revistas são valiosas como fonte. Em nossa 

pesquisa as revistas fluminenses serão mais que fontes, serão fonte e objeto de estudo. 

A nossa intenção é deslocar o olhar, buscando mostrar no Estado do Rio de Janeiro – 

preconceituosamente rotulado de “provinciano” – indícios do que seus intelectuais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72Sussekind, Flora. Revistas de ano e a invenção do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
p.12 
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apontavam como moderno. As revistas nos guiarão na investigação e será no seu 

universo de matérias, artigos e fotografias que buscaremos compreender os discursos 

sobre o que era “ser moderno” para os fluminenses.  

Signos do seu tempo, as revistas registram o passado e são reveladoras de 

valores e hábitos da sociedade em que estão inseridas. Seu formato extrapola o texto ao 

conter vinhetas, reclames, capas, ilustrações e charges, todos os elementos que destacam 

propostas do periódico. Ao analisarmos uma revista é possível perceber, por essas 

informações, o perfil de seus leitores, de seus anunciantes e de seus proprietários. 

É claro que o historiador não pode tomar as revistas como uma fonte isenta, que 

reflete stricto sensu a sociedade de sua época. Sabemos que as revistas são, antes de 

tudo, projetos, veículo de ideias e de discursos; é isso que a torna uma fonte particular, 

saber que sua pauta é produto de um grupo de redatores que, em geral, tem liberdade 

para difundir seus argumentos. Ana Luiza Martins em Revista em Revista aponta que a 

revista pode ser uma cilada documental exatamente pelo que a torna um gênero de 

imprensa tão valorizado, ou seja, por documentar o passado, através de registros 

múltiplos. Portanto, é preciso levar em consideração as condições de sua produção, sua 

negociação, os capitais nela envolvidos, e ter em mente que o texto periódico é uma 

interpretação do passado pelo qual o pesquisador pretende transitar.73 

“Uma revista é uma publicação que, como o nome sugere, passa em revista 

diversos assuntos o que (...) permite um tipo de leitura fragmentada, não contínua, e por 

vezes, seletiva”.74 “Passar em revista” tantos temas acontecidos em uma semana, uma 

quinzena ou um mês – periodicidade comum às revistas – significava condensar o 

tempo. Nada mais oportuno em um momento da história do país em que a velocidade de 

transformações e a racionalidade técnico-científica mudavam o ritmo do cotidiano. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Martins, Ana Luiza. Revistas em revista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 21 
74 Clara  Rocha Apud Idem. p. 45. 
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Colocar-se em par com esse ritmo veloz e ser de fácil acesso – seja para o consumo, seja 

pelo texto acessível – fazia da revista um gênero de imprensa de grande sucesso durante 

Primeira República. 

Além do mais, as revistas se transformaram em um bem de consumo que não se 

comparava ao livro, afinal as revistas eram mais baratas e acessíveis, enquanto que 

alguns livros eram verdadeiras peças de luxo e ostentação, comprados para serem 

exibidos e traduzirem erudição. As revistas eram bem acabadas, tinham capas, muitas 

vezes eram coloridas e traziam em seu interior fotografias e pôsteres, para seduzir o 

leitor. Definitivamente as revistas superavam o padrão gráfico do jornal e também 

davam conta das notícias com mais agilidade do que o livro. Entre o livro e o jornal, a 

revista ganhou destaque e atendeu às exigências da vida moderna. Elas foram o veículo 

de imprensa que, ainda na segunda metade do século XIX e principalmente no início do 

século XX, passaram a ser publicadas em grande quantidade, multiplicando-se o 

número de redações pelo país.  

Afora as diferenças de uma revista para jornais e livros, outro fator que 

corroborou na disseminação desse tipo de periodismo, no final do século XIX, foi que 

“a inexistência de uma indústria livreira conferiu especialmente às revistas, a função de 

suporte adequado para a veiculação da imagem de um novo Brasil”75. O desencanto 

republicano nesse momento se deu com a permanência e a reprodução de práticas 

tradicionais em uma sociedade que se queria moderna. 

Para estudar revistas é preciso pensar no campo político-cultural em que essas 

foram produzidas. Ao longo desse capítulo, descrevemos como uma nova paisagem 

urbanizada mudou os costumes e acelerou os acontecimentos, especialmente nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Martins, Ana Luiza. op. cit. p. 26. 
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grandes cidades do país. 76  Esses “ares” de modernidade começaram a soprar na 

sociedade brasileira ainda na virada do século XIX para o XX. Na política, desenhou-se 

um projeto de Estado moderno liderado pelas elites político-culturais77 que buscavam 

imprimir uma nova face à nação. A passagem do Império para a República assistiu não 

só a uma mudança política, mas a uma revolução técnica que mudou a concepção de 

mundo dessa sociedade.  

Automóveis, telégrafos sem fio, luz elétrica, telefones, cinemas, bondes, 

fotografias, tantas eram as novidades que acabaram sendo recebidas com apreensão. A 

modernização estava fortemente vinculada ao mundo urbano, que mudava a concepção 

de tempo e de espaço dos homens.78 Talvez por isso as revistas fossem bem recebidas, 

por sua característica fugaz. A transitoriedade das revistas começava nas tipografias, no 

apressamento dos seus conteúdos para chegar em tempo às bancas e até às mãos do 

leitor. Depois de lidas, raramente eram guardadas ou retomadas.  

As mudanças também afetaram a sensibilidade dos intelectuais e interferiram em 

suas obras. A conjuntura de transformações suscitava um balanço da nação, e os 

intelectuais tomariam para si o ônus de recriar um modelo autóctone de 

desenvolvimento para o Brasil, a missão de repensar o país.79 A revista passou a ser um 

impresso imprescindível desse cotidiano, por estar afim com o tempo ágil e por narrar 

suas mudanças. Para aqueles intelectuais, a revista foi um veículo necessário para 

repensar a identidade cultural.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Sobre a ligação da literatura com a nova paisagem e do início do século ver: Flora Süssekind. Cenas de 
fundação. In: Anateresa Fabris (org). Modernidade e modernismo no Brasil. Campinas, São Paulo: 
Mercado das Letras, 1994. p. 9-25. A autora traça um panorama sobre as cenas de fundação, de como a 
produção literária estava ligada com a realidade citadina e o esforço de delimitação de uma identidade 
nacional. 
77 Cf. Alonso, Ângela. (2002). op. cit. 
78 Sevcenko, Nicolau. Introdução In: História da vida privada no Brasil: República: da Belle époque a 
era do rádio.São Paulo: Companhia das Letras, vol. 3, 1999. p. 11 Ver também: Velloso, Mônica (1996). 
op. cit.  
79  Cf. Sevcenko, Nicolau. Literaturacomomissão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 
Republica. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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Por isso, as revistas encerravam em si um projeto. Além do formato estético, as 

redações elaboravam um programa maior, que ia além das notícias ao desenhar uma 

linha de pensamento que representava aqueles intelectuais colaboradores do periódico. 

A quantidade de redatores, salvo exceções, era menor do que a de um jornal, o que 

permitia uma coesão da escrita do grupo com o intento do periódico. A revista foi 

instrumento de ação cultural e de política dos homens de letras.  

Lembremos que a situação política estava sob a tutela do pacto oligárquico, o 

que reduzia a participação popular, através de uma máquina eleitoral corrupta, e 

afastava os intelectuais da atuação política. A revista não só solucionou a falta de 

espaço no mercado literário que a indústria de livros não conseguia absorver mas 

também tornou possível que grupos de intelectuais tivessem acesso à palavra impressa, 

instrumento de ação política e cultural. 80 

Escrever para um jornal da grande imprensa e ter suas ideias veiculadas eram 

tarefas árduas especialmente quando nos referimos a grupos de intelectuais locais, que 

não estavam nos grandes centros, como é caso de muitos intelectuais fluminenses.  A 

edição de revistas solucionava essa questão e dava oportunidades um pouco mais 

democráticas de divulgação de ideias, mas ainda assim era custoso conseguir publicar 

uma revista. Por ter um consumo mais amplo, devido ao seu baixo valor, a revista era 

um instrumento eficaz de propagação de valores culturais.  

O preço não era o único fator que conquistava leitores. As fotografias vendiam 

produtos e espalhavam imagens de uma cidade em transformação, capturavam o novo. 

A linguagem fotográfica era um ícone de técnica que ilustrava o artigo, a notícia e 

despertava o desejo do produto a ser consumido. As “revistas ilustradas” colocaram em 

pauta uma variedade de assuntos para agradar o maior número de leitores e garantir a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Martins, Ana Luiza. op. cit. p. 57. 
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sua permanência no mercado. É possível encontrar balanços sobre a literatura, a 

política, as artes cênicas, as transformações urbanas, a cidade e a nação.  

A multiplicidade de temas observados nos periódicos do início do século XX 

dificulta a tentativa de conceituá-los, pois passavam em revista diversos assuntos. 

 
Decorrência dos gêneros literários, os gêneros periódicos 
caracterizavam-se pela síntese e pela informação, razão pela qual 
adequaram-lhe o caráter de ‘passar em revista’ temas, corroborando a 
característica mais forte do periódico de ‘espelhar o presente’. 81 
 

 
 Variados eram os temas passados em revista e as formas de abordá-los. Jorge 

Schwartz aponta como era corriqueiro encontrar revistas que se propunham a promover 

a renovação das artes e o combate aos valores do passado e ao status quo imposto pelas 

academias. Todavia existem outras revistas mais comprometidas com os processos da 

modernidade, e suas preocupações nacionais, do que com a vanguarda propriamente 

dita. 

 
Embora também estejam empenhadas na renovação do panorama local 
das artes, as revistas de tendência modernizante não se propõem a 
transgredir as normas do establishment literário local. O moderno em 
doses comedidas, bem comportadas, longe do riso e do estardalhaço. 
Desprovidas do caráter agressivo das publicações de vanguarda, isso 
lhes garante maior estabilidade e maior continuidade.82 
 
 

A identidade nacional foi um dos temas abordados pelas revistas, fossem de 

vanguarda ou não. Enquanto no contexto europeu as vanguardas se empenhavam em 

desmantelar identidades, no Brasil havia o esforço pelo resgate das tradições; vários 

intelectuais iriam buscar no campo, origem da nacionalidade, a real identidade 

brasileira. Que imagens foram projetadas sobre o campo? O que foi privilegiado como 

projeto intelectual? As revistas que analisaremos são fluminenses. Qual o cenário do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81Ibidem. p. 148. 
82 Schwartz, Jorge. Vanguardas Latino-americanas: polêmicas, manifestos e textos críticos. São Paulo: 
Iluminuras, 1995. p. 37 - 38 
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Rio de Janeiro? Que dimensão da razão os fluminense valorizaram? O Campo como 

atraso ou campo como moderno? Como criar a modernidade no campo? Incorporando 

ou rejeitando a tradição? No capítulo a seguir apresentaremos o cenário do Estado do 

Rio de Janeiro e as discussões agraristas que marcaram o início do século XX. 

 

! !



! 58!

2. 

Moderno e rural: o campo fluminense e a discussão agrarista na Primeira 

República 

 
O campo era pensado na Primeira República a partir de uma relação de contraste 

com a cidade e ainda hoje o é. Rural versus urbano, atraso versus desenvolvimento, 

caipira versus cidadão cosmopolita. Os pares conceituais nem sempre enumeraram 

apenas imagens negativas do campo; por vezes, a relação é invertida, ao considerar a 

cidade como um lugar de caos, de vícios, de desorganização; e o mundo rural como 

lugar de virtudes, refúgio e pureza. O campo foi pensado como um lugar bucólico, onde 

estariam as verdadeiras raízes da sociedade, amplamente descrito pelos intelectuais que 

estavam em busca das origens da nacionalidade nas décadas iniciais da República 

brasileira.  

Este capítulo analisará as relações em torno do campo e do mundo agrícola na 

Primeira República. A pesquisa mapeará as discussões agraristas e as políticas agrícolas 

do Estado do Rio, relacionando com os momentos de publicação de cada uma das três 

revistas analisadas nos capítulos 3 e 4 – Illustração Fluminense, A Fazenda Fluminense 

e Agricultura Fluminense.Para tal tarefa, considero oportuna a investigação sobre o 

imaginário social a respeito do sertão brasileiro, além dos debates agraristas que 

mobilizaram os intelectuais e nacionalizaram a discussão sobre o campo. 

O mundo rural, por vezes associado ao “atraso”, poderia integrar as propostas 

modernistas amplamente discutidas na Primeira República ? Que políticas agrícolas 

foram elaboradas pelos fluminenses em um momento de crise oligárquica?  
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2.1 

“Vocação agrícola”: cenários e políticas no Estado do Rio de Janeiro 

 

No capítulo primeiro, argumentamos como os anos que sucederam a Primeira 

Guerra Mundial permitiram reflexões que questionaram o ideal da civilização europeia. 

Ao mesmo tempo, no Brasil, a movimentação intelectual foi intensa, a crítica à 

República aumentava e os diferentes debates apontavam para o mesmo fim: a formação 

de um Brasil moderno. No Estado do Rio de Janeiro, objeto de estudo dessa pesquisa, o 

início do século XX foi um momento de intensas disputas políticas, com mudanças 

significativas nas políticas governamentais e nos movimentos culturais que desejavam 

“resgatar” a identidade fluminense.  

O Rio de Janeiro iniciou os anos republicanos sob o impacto de uma grave crise 

econômica que afetou a agricultura nos anos de 1890. Ainda que a região mais afetada 

fosse a do Vale do Paraíba, por causa da produção cafeeira, Marieta Ferreira argumenta 

que essa foi uma crise do escravismo, pois além do declínio dos preços do produto no 

mercado externo, o colapso estava atrelado à transição do trabalho escravo para o 

trabalho livre. O setor agroexportador cafeeiro organizava a produção com a 

arrecadação de receita para o Estado ao ser o eixo dinâmico da economia. Sua 

desarticulação afetou o conjunto da lavoura fluminense que entrou em um longo 

caminho de reconversão e tentativa de implementação de políticas alternativas.83 

Outros produtos, como o açúcar, obtiveram algum espaço no mercado ao 

proporcionar uma recuperação nas rendas do Estado, mas ainda eram muito incipientes 

para dinamizar o conjunto da economia. O cenário econômico fluminense nas primeiras 

décadas do século XX era dramático. Na esfera política, as elites eram pouco 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Marieta Ferreira. Em busca da Idade do Ouro. As elites políticas fluminenses na Primeira República 
(1889 – 1930). Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994. p. 35.   



! 60!

organizadas, a forma de fazer política era marcada pelo personalismo e pela 

proximidade com o Distrito Federal. A fragmentação das elites e a nacionalização da 

política fluminense são duas hipóteses centrais no trabalho de Ferreira. Segundo a 

autora, essas características impediram a organização de projetos regionais, pois a 

proximidade de Niterói com a cidade do Rio de Janeiro tornava a agenda política mais 

preocupada com o nacional em detrimento das questões locais. Além disso, a elites 

políticas fluminenses se mostraram incapazes de elaborar acordos políticos que 

beneficiassem o Estado no conjunto da Federação.84 

A despeito de toda a desagregação dos grupos políticos havia um projeto comum 

a todos, que seria recuperar na República um passado de grandeza vivido no Império. O 

conceito de Idade de Ouro85, elaborado por Raoul Girardet, seria para os fluminenses 

um período datável, os tempos de importância e prospecção política vividos no Império, 

quando ainda era Província. A evocação de um passado privilegiado justifica-se pela 

constante sensação de perda trazida com a República. São Paulo e Minas Gerais foram 

determinantes na orientação republicana, os Estados de segunda grandeza desejavam 

participar do mesmo modo do pacto oligárquico. O Rio de Janeiro ainda mais, pelo 

passado de glórias, não aceitava o processo de secundarização experimentado no novo 

regime. 

Como recuperar a Idade de Ouro perdida? Pela maior riqueza do Estado: a 

agricultura. Os projetos políticos para a recuperação econômica do Estado do Rio 

apostavam na “vocação agrícola”; o discurso agrarista considerava que apenas o campo 

seria capaz de superar o colapso nas finanças fluminenses. A agricultura era a base de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84Idem. p. 8-12.  
85 Girardet, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. São Paulo. Ed.Cia das Letras,1987. A Idade de Ouro é 
um estágio ideal de vida, em que todos os problemas e contradições da convivência entre as pessoas 
estariam equacionados. Para o autor, a Idade de Ouro confunde-se com um tempo não-datado, não-
mensurável onde é possível apenas identificar que é um momento de inocência e felicidade. 
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sustentação para o retorno à antiga situação política, as ações governamentais buscavam 

medidas para a crise do setor cafeeiro e a diversificação da agricultura foi a principal 

alternativa proposta.  

O período de maior interesse nesta pesquisa são os anos contemporâneos à 

produção das revistas. Os periódicos produziram projetos para modernizar a agricultura 

fluminense por isso é necessário compreender as ações governamentais daquele 

momento. Será que as propostas das revistas se relacionavam com as iniciativas 

políticas? A análise abrange essencialmente toda a década de 1920, pois a Illustração 

Fluminense circulou entre 08/1921 e 09/1925; a Agricultura Fluminense tem um 

número em 08/1926 e A Fazenda Fluminense foi publicada entre 09/1929 e 09/1930. 

Foram anos turbulentos na política fluminense com a queda do Nilismo86, uma 

intervenção federal, devido a uma duplicidade de Assembleias, e a ascensão de um novo 

grupo liderado por Feliciano Sodré. Passaram pelo Governo do Estado Raul Veiga 

(1918-1922), ligado ao grupo nilista; Aurelino Leal, como interventor federal durante 

todo o ano de 1923; Feliciano Sodré (1923-1927) e Manuel Duarte (1927-1930), 

sucessor e unido à política sodrelista. A partir de 1930, com a quebra do pacto 

oligárquico da Primeira República, interventores são nomeados para o cargo.  

Nilo Peçanha implementou um plano de recuperação econômica que 

reorganizava a estrutura fundiária e fiscal. Na verdade, retomou parte do programa de 

governo de Alberto Torres (1897-1900) que difundiu a pequena propriedade, buscou 

aproveitar o trabalhador nacional, evitando a emigração e fixando o homem no campo, e 

colocou em pauta a questão da diversificação agrícola. Seu programa encontrou 

resistência entre os grandes proprietários devido à criação do Imposto Territorial Rural, 

que buscava reformar a base tributária do Estado ao também reduzir o imposto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 O conceito se refere ao período de influência política de Nilo Peçanha e seus aliados políticos no 
Estado do Rio de Janeiro, e no Brasil, entre os anos de 1890 e 1930. !
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exportação.87 O governo de Alberto Torres foi permeado por muita instabilidade, 

acentuada quando ele fundou o Partido Republicano do Rio de Janeiro (PRRJ), ligado 

ao grupo campista, após o seu rompimento com o Partido Republicano Fluminense 

(PRF). É nesse contexto que o nome de Nilo Peçanha começa a se destacar. 

 Político campista, Nilo exerce forte influência no PRRJ ao estabelecer ligações 

com os dissidentes do PRF, com o Presidente Campos Sales e com Alberto Torres. Aos 

poucos cria uma base de poder que almejava a unificação política do Rio de Janeiro e 

sua recuperação econômica. Além da simpatia popular, Nilo recebeu apoio de diversos 

setores ligados a diferentes atividades econômicas o que lhe garantiu autonomia e a 

vitória no pleito para governador do Estado de 1903. Com apenas dois meses de 

mandato fez uma Reforma Constitucional que aumentava os poderes do executivo 

estadual e remodelava algumas das iniciativas de Alberto Torres. Podemos destacar o 

saneamento das finanças da máquina pública; novas bases tributárias para o Estado; 

incentivo à diversificação de culturas, mas contemplando o café e o açúcar. 88 

 São as ideias agraristas e as políticas em torno dessas que nos interessam. 

Quando Alberto Torres desiludido com o funcionamento das instituições republicanas 

critica o artificialismo das soluções adotadas no país – o que impedia a formação de 

uma verdadeira consciência nacional – ele apontava para uma concepção orgânica, um 

princípio biológico: produção, trabalho, consumo. O único equilíbrio possível para o 

corpo doente da nação era o ruralismo, eixo central da economia. Para o autor a 

produção de gêneros era mais importante, pois garantia a necessidade da alimentação, as 

indústrias e demais atividades eram complementares. Como proposta à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Ferreira, Marieta de M. (org.) A República na velha Província. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1989. p. 15-
16. Fernandes, Maria Fernanda Lombardi. Alberto Torres e o conservadorismo fluminense. Caderno de 
Ciências Humanas Especiaria. v. 10, n. 17, jan./jun. 2007, p. 277-301.   
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“desorganização” defendeu um Estado forte, uma agricultura racionalizada formada por 

pequenos produtores. Entretanto, enfrentou muita resistência e instabilidade que pouco 

permitiu ações práticas em seu mandato. Segundo Silvia Pinho, dentro da vertente 

ruralista, Torres foi um pensador e Nilo, um homem de ação. 89 

 Nilo Peçanha, ainda que de maneira incipiente, teve mais sucesso na sua agenda 

de diversificação agrícola que, para ele, era a única saída para a crise da economia 

fluminense. O ruralismo seria o fio condutor da reordenação política e financeira do 

Estado do Rio de Janeiro. Convicção que o liga às ideias agraristas ao exaltar o campo 

como a atividade básica da nação. De fato, em seus mandatos não houve incentivos 

oficiais para as atividades relacionadas à indústria. A modernização pela técnica e a 

diversificação eram os pilares do desenvolvimento da agricultura, que abrangiam a 

educação agrícola; fixação do homem no solo, evitando a emigração para as cidades e o 

desenvolvimento de pequenas propriedades.  

 As revistas que analisaremos se relacionam diretamente com a sedimentação 

dessas propostas entre seus leitores. Seus letrados difundiam novas técnicas de maneira 

simplificada, tratavam da importância de abandonar alguns hábitos para a melhor 

produtividade, militavam a favor da educação agrícola, e, principalmente, lançavam 

artigos sobre a importância da diversificação de culturas para a prosperidade da 

propriedade rural, incentivando a pecuária, a rotação de culturas para descanso do solo 

etc. Era uma modernização pela técnica, técnica que por vezes incorporava e, por vezes, 

rechaçava a tradição. O ônus de mudar o campo fluminense não era imputado somente 

ao lavrador: os intelectuais da redação cobravam políticas públicas de distribuição de 

sementes, de escoamento da produção com estradas e de incentivos agrícolas aos 

pequenos proprietários. O café não foi pauta em nenhum dos três periódicos, em todos 
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os anos de publicação apareceu um único artigo – na A Fazenda Fluminense em 1929 – 

ao tratar justamente da sua crise e da necessidade de contorná-la. O nilismo, e seu 

projeto de diversificação, marcaram não só a política fluminense, mas uma geração 

intelectual. 

 As propostas nilistas não conseguiram alterar o regime de propriedade da terra, a 

estrutura agrária estadual pouco se modificou. Marieta Ferreira argumenta que o 

desenvolvimento de uma agricultura diversificada não teve resultados a longo prazo, 

mas desenvolveu-se apenas para contornar a crise estrutural que assolava o Rio de 

Janeiro desde de 1890, pois quando o café se recuperou no mercado internacional a 

produção de alimentos novamente caiu e a cultura do café voltou a subir.90 Ana Maria 

dos Santos e Sonia Regina de Mendonça, ao analisarem a economia agrícola fluminense 

entre os anos de 1910 e 1920, examinando a questão da diversificação agrícola através 

do “Questionário sobre as Condições da Agricultura nos 48 Municípios do Estado do 

Rio de Janeiro (1910-1913)”, apontam que a questão era mais complexa. Criado pelo 

Ministério da Agricultura, o questionário se destinava a avaliar as condições para a 

“modernização da agricultura do país, o que incluía, obrigatoriamente, o reforço do 

policultivo.”91 Segunda as autoras, a despeito de todas as limitações que o questionário 

apresenta, é possível identificar que a política diversificadora da agricultura no Estado, 

iniciada por Nilo Peçanha, foi eficaz. A disseminação da produção de gêneros de 

primeira necessidade pelo torrão fluminense foi garantida e atendeu ao consumo interno 

e, ainda, produziu um excedente exportável. Entre os produtos que aparecem listados no 

questionário destacam-se o milho, o feijão, o arroz, e a farinha de mandioca. A pecuária 
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seria outro setor importante da pauta diversificadora privilegiada com inúmeras 

interrogações.92 

 Nas revistas que analisaremos nos próximos capítulos, a pecuária foi muito 

estimulada entre os leitores com muita fonte de renda diversificada para o agricultor. 

Exposições eram divulgadas, resenhas sobre raças e técnicas modernas para criação 

higiênica dos animais eram publicadas. Em “Consultório Veterinário” os leitores 

mandavam cartas para tirar dúvidas sobre a criação de animais.  

 Voltando ao tópico da diversificação agrícola, o fato é que a política estatal não 

foi suficiente e ainda que obtivesse algum significado na economia a produtividade de 

outros gêneros foi menor se comparada à produção do café. Entretanto, outros fatores 

contribuíram para a ruína da máquina nilista. Os setores produtivos e a elite não se 

integraram em torno de reformas para a agricultura e, portanto, não houve um consenso 

na política fluminense. O personalismo era uma característica que fragilizava a 

organização partidária e estimulava as dissidências. Quando Nilo se afasta do governo 

do Estado para concorrer à vice-presidente  da República na chapa de Afonso Pena 

(1906), a instabilidade aumenta só sendo contornada com o seu segundo mandato para 

Presidente de Estado em (1915-1917). Esse segundo governo de Nilo foi balizado por 

vários litígios judiciais com Feliciano Sodré, que não reconhecia a vitória de seu 

concorrente no pleito. Para a sucessão de Nilo foi indicado o correligionário Raul Veiga 

(1918-1922), um nome consensual que impediu brigas no partido e certa estabilidade na 

política fluminense.  

 Raul Veiga era um fiel partidário nilista e tinha uma missão importante, preparar 

o Estado do Rio para o Centenário da Independência. Deu prosseguimento à reforma 

agrícola iniciada por seu antecessor, reformou a Constituição estadual ao sanear contas, 
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propor mudanças administrativas e, principalmente, criar a Diretoria Geral de Instrução 

Pública, dedicando mais atenção ao tema da educação, outrora ligado à pasta da 

Diretoria dos Negócios do Interior e Justiça. Segundo Jorge Nagle, nos anos de 1910 

houve um entusiasmo pela educação, cuja característica principal seria solucionar, a 

partir da educação, todos os problemas do país.93 Esse postulado ainda estava presente 

nos anos de 1920, quando a instrução foi o elemento de restauração fluminense nas 

vésperas do Centenário. Os Grupos Escolares se tornaram o símbolo da administração 

para um Estado moderno, vários prédios foram erguidos e reformados para serem 

monumentos.    

Dos edifícios [escolares] construídos (...), todos se podem apresentar, 
sem exagero, como modelos no gênero, e que hão de ficar como um 
atestado vivo, do grande interesse que dediquei à instrução pública do 
meu Estado. Nas cidades onde estão construídos ressaltam como os 
mais grandiosos edifícios locais, pois com esse intuito mesmo, foram 
construídos, como monumentos com que o governo atual que se 
encontra à testa da administração do Estado quis comemorar nas suas 
grandes cidades a passagem do centenário da nossa independência 
política.94 

  

Raul Veiga fez dos grupos escolares monumentos de seu governo. Jacques Le 

Goff argumenta como o monumento é um documento construído para nos fazer 

recordar.95 O trecho destacado acima é parte da mensagem enviada à Assembleia. Há 

uma clara  intenção de deixar para a posteridade um legado, de ser lembrado pelos 

edifícios escolares, tema tão caro ao Estado do Rio que buscava reconstruir sua 

identidade perto das festas do Centenário. Há jogo de intencionalidades ao criar e ao 

preservar estas “escolas monumento”, que também estavam afinadas aos princípios 
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higienistas, com pés direitos altos; a uma educação racional e científica, que valorizava 

uma simbologia ideológica republicana.96 

Raul Veiga, ainda por ocasião do Centenário, resolveu alguns litígios sobre as 

fronteiras e territórios fluminenses com os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São 

Paulo e Distrito Federal organizando a “Carta Geral do Estado”, um importante 

elemento de reconhecimento das condições físicas que permitiriam intervenções 

econômicas de que precisava o Estado. O “Álbum do Centenário”, organizado por 

Clodomiro Vasconcelos, antigo inspetor de ensino de Nova Iguaçu, ganha destaque 

como outra obra celebrativa de seu governo em virtude do 7 de setembro de 1922. O 

álbum traz uma interpretação panorâmica do Estado. Rui Fernandes analisa o 

documento e aponta a intencionalidade de seus autores ao demonstrar uma prosperidade 

fluminense destacando-o entre outros Estados como São Paulo e Minas Gerais. Com 

aspectos majoritariamente geográficos, cada município era apresentado, principalmente 

com dados estatísticos sobre educação e trabalho.97 

O álbum trazia uma imagem progressista para o Estado, a geografia legitimava a 

pujança com dados estatísticos. É importante recuperar o resgate da Idade de Ouro 

perdida para os fluminenses. A pauta agrarista de recuperação econômica caminhava ao 

lado da reconstrução da imagem do Estado diante da federação. Rui Fernandes 

argumenta que os nilistas não estavam alicerçados na experiência do passado, 

estabelecendo uma diferença entre o grupo ligado a Sodré, que analisaremos a seguir, 

saudosos em recuperar a memória dos tempos de Província. Certamente que os 

partidários de Nilo Peçanha valorizavam a história local, mas não desejavam resgatar o 
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passado imperial do Estado, afinal era uma temporalidade atada à herança da 

monocultura e da crise pós-abolição. Identificavam-se como condutores de um novo 

tempo, como a força política que promoveu a saída da crise.  A história fluminense 

estava por acontecer e seria um porvir virtuoso.98 

Não obstante, a continuidade do nilismo foi rompida em definitivo em 1923, 

quando o grupo perde forças logo após o movimento da Reação Republicana. Na 

sucessão presidencial de 1922, foram despojadas as contradições do pacto oligárquico, 

quando os estados intermediários tentaram construir um eixo alternativo de poder. Rio 

de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal lançaram a 

candidatura de Nilo Peçanha em oposição à candidatura de Arthur Bernardes, indicada 

por São Paulo, Minas Gerais e outros estados menores. Segundo Marieta Ferreira, a 

Reação Republicana é reveladora da natureza dos conflitos e do papel do Estado na 

Primeira República. Apesar do desejo de maior participação política no sistema 

federalista, os Estados não estavam interessados em um rompimento do modelo 

oligárquico, mas em uma divisão mais justa dos benefícios clientelistas federais99. A 

candidatura de Nilo Peçanha e J.J. Seabra, seu vice, não ganhou o pleito e houve a 

recomposição do pacto oligárquico que só seria rompido em 1930. Todavia, a campanha 

foi significativa por questionar a montagem da engrenagem política, mobilizando as 

oligarquias dissidentes e por fazer campanha e comícios que tiveram a adesão das 

massas urbanas.100 

 No âmbito do governo do Estado do Rio de Janeiro, os nilistas lançaram a 

candidatura de Raul Fernandes e a oposição apoiou a chapa de Feliciano Sodré. A 

vitória de Raul Fernandes não foi reconhecida pelos deputados estaduais opositores, que 
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empossaram Sodré causando uma duplicidade de Assembleias.  Arthur Bernardes, em 

posse da nova presidência, desejava alijar do poder todos os envolvidos na Reação 

Republicana e decreta intervenção federal desalojando a base de poder nilista. Aurelino 

Leal, que havia sido chefe de polícia do Distrito Federal, fica como interventor durante 

todo o ano de 1923, desarticulando o grupo de Nilo e organizando  um novo pleito no 

final do mesmo ano, quando Feliciano Sodré foi eleito. 

 O Estado vivia um novo momento, político e intelectual, com antigos anseios: 

recuperar economicamente o Estado e restaurar a sua identidade. A mudança de 

governo alterou significativamente o raio de ação das políticas públicas, além de 

fomentar outras agremiações intelectuais.  

 O programa de Sodré incorporou parcialmente o incentivo à produção e 

exportação de outros gêneros, como o açúcar e o sal. A cafeicultura experimentava uma 

nova fase no início da década de 1920, resultado do processo de incentivo à 

diversificação agrícola, da valorização do produto no mercado externo e de um 

deslocamento de sua produção para o Norte do Estado.  

Percebe-se assim que a cafeicultura voltou a assumir um papel 
fundamental na economia do estado, o que indica que de fato não 
ocorreu uma reconversão da economia para a policultura. A expansão 
da produção de alimentos a partir do começo do século foi uma 
alternativa conjuntural, e não uma opção definitiva para contornar a 
crise de preços e de mão de obra que ameaçava a lavoura cafeeira.101 

 

As ações de Sodré endossavam o que foi uma alternativa conjuntural, pois os 

incentivos à policultura foram diminutos em seu governo. Para garantir uma 

estabilidade política e buscar legitimidade entre os grandes Estados o governo apoiou as 

políticas sobre o café e criou, em 1926, o Instituto de Fomento e Economia Agrícola 

(IFEA). Contemporâneo de organizações pares criadas em outros Estados – como 

Instituto Mineiro de Defesa do Café e o Instituto Paulista de Defesa Permanente do 
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Café – o IFEA-RJ tinha entre seus objetivos concretizar uma política permanente de 

defesa do café, mas foi além de seus congêneres ao organizar a agricultura local, 

defendendo os principais produtos de exportação fluminenses. 102  Ao criar novos 

impostos, o Instituto e o governo Sodré sofrem resistências por parte de lavradores do 

interior – Sumidouro, Cantagalo, São Fidelis, Bom Jesus de Itabapoana, Cordeiro, 

Pádua e Miracema. Partidos de oposição, entre eles o Partido Republicano Rural, 

combatiam o IFEA e a política de restrição das importações.103 

 O IFEA-RJ também foi encarregado da exploração dos portos de Niterói e 

Angra dos Reis. O porto de Niterói foi uma das grandes realizações do governo de 

Sodré. As políticas de seu governo realizaram um fomento à produção industrial, a 

atividade manufatureira se desenvolveu de maneira promissora nas cidades de Niterói, 

Petrópolis, Valença, Nova Friburgo, entre outras. As obras do porto de Niterói estavam 

paradas desde 1913 e foram retomadas, dez anos depois, como símbolo de 

independência do porto – e politicamente – da cidade do Rio de Janeiro.    

 As alterações políticas originaram um momento propício para reflexão 

intelectual. A Renascença Fluminense foi fundada por um grupo de letrados liderados 

por Lacerda Nogueira, membro da Academia Fluminense de Letras.  

Os renascentistas propunham que esse novo momento deveria ser 
baseado na tradição histórica local, o que traria uma revalorização do 
período imperial. Visava-se, igualmente, a construção de um 
sentimento de patriotismo em que seriam reverenciadas a memória 
dos fatos e os heróis que levaram à construção da história nacional – 
destacando-se o papel dos fluminenses nesse processo.104 
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A construção do sentimento de patriotismo e a elevação dos fluminenses ao 

panteão nacional eram metas dos editoriais das revistas que estudamos. A Renascença 

propôs mais que uma reflexão intelectual: aliançou-se  com Sodré para materializar seus 

esforços e fez do resgate da Idade de Ouro perdida uma militância intelectual. A 

promoção de conferências e a construção de monumentos cívicos foram as principais 

táticas usadas pelos renascentistas para a formação patriótica dos fluminenses. Apesar 

da presença de nomes nilistas entre os participantes, o grupo intelectual da Renascença 

Fluminense foi apoiado pela política sodrelista, que financiava as estátuas, comparecia 

às inaugurações e usava o capital político dos eventos. Marcelo Abreu analisa uma série 

de estátuas105 instaladas pela Renascença e argumenta que a concepção de bustos e 

objetos de estatuária obedece a uma leitura específica do passado. No caso dos 

fluminenses, um forte sentimento de civismo, de um cidadão orgulhoso de seu passado, 

leal ao regime republicano e confiante no futuro traçado pelo governo em curso. A 

estatuamania era uma narrativa com o uso de imagens urbanas.106 

Havia uma ação pedagógica da Renascença Fluminense, através de conferencias 

ou da edificação de monumentos que valorizavam o passado e indicavam que era 

possível reviver os dias de grandeza que o Estado do Rio de Janeiro outrora 

experimentou. Retomamos o argumento de Rui Fernandes para identificar que esse 

grupo idealizou o passado, mas não o passado recente conduzido pelo grupo político 

rival. O tempo idealizado pelos renascentistas era o período imperial, “idade de ouro” e 

lugar de satisfação das inquietações fluminenses. Ao endossar a tese a Marieta Ferreira 

de uma “(...) representação produzida pelos fluminenses para resgatar seu passado e 
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traçar as linhas de seu presente e futuro”107 Fernandes aponta para uma disputa de 

memória. Os dois grupos que dominaram a cena política fluminense nos primeiros anos 

republicanos, liderados por Nilo Peçanha e Feliciano Sodré, experimentaram esse 

“passado” e projetaram o futuro fluminense de maneira diferente. Para os nilistas o 

Império estava ligado à monocultura, ao momento de crise e decadência reerguido pela 

liderança republicana. Na República estava o período promissor, os novos tempos para a 

História fluminense. Os sodrelistas evocaram um passado mais remoto, distante de seus 

opositores, arquétipo da pujança do Estado quando era Província. Houve uma disputa de 

memória na Primeira República sobre a atuação desses grupos na história do Estado, 

que fundamentaram discursos e práticas pedagógicas.108 

O Rio de Janeiro tem um último Presidente de Estado nos anos de 1920. 

Indicado por Sodré, Manuel Duarte deu continuidade à política de seu antecessor ao 

alinhar-se aos grandes Estados, buscar uma interlocução com a classe de produtores e 

estimular a produção de café. O açúcar e o sal continuaram como produtos de segunda 

grandeza econômica e foram criadas a Sociedade Cooperativa Açucareira Fluminense e 

a Companhia Salícola Fluminense.109 Somente no fim de seu mandato a pauta de 

diversificação agrícola volta a ser uma prioridade devido à conjuntura internacional da 

Crise de 1929.   

Ao estabelecer um paralelo entre as políticas agrícolas e os temas abordados nas 

revistas, observamos que o café nunca foi uma pauta para os redatores. Em 

contrapartida, o incentivo à diversificação e a modernização do pequeno produtor, que 

oscilava entres os governos fluminenses, era o fio condutor entre os três periódicos. A 

falta de coesão entre propostas políticas e a mudança de grupos no poder ao longo dos 
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anos de 1920 afetaram as políticas para o campo, mas o grupo de intelectuais que dirigia 

as revistas foi uníssono em divulgar que um campo moderno era possível. A criação de 

centros agronômicos, a educação agrícola, a diversificação de cultura e a divulgação de 

técnicas simples e mais eficientes de produção inspiraram a criação de  projetos 

intelectuais em torno das tipografias de Niterói e decantaram entre seus leitores a 

reconstrução do Estado pela sua vocação agrícola e moderna.     

Em 1929 acaba a Primeira República e o Estado do Rio de Janeiro não cumpre 

as metas traçadas no início do regime. A falta de coesão entre seus grupos políticos 

marcados pelo personalismo, pela ausência de projetos alternativos coerentes 

enfraquecia o poder estadual, sempre dependente do situacionismo federal. Dois 

grandes grupos dominaram o contexto político nos primeiros anos republicanos, o 

nilismo, com a proposta da policultura sustentada pelo argumento agrarista, e 

sodrelismo, que apostou na reforma urbana ao terminar as obras do porto de Niterói e 

incentivar o café para se alinhar a política federal. A tendência à nacionalização fazia 

parte de uma disputa pelas benesses clientelistas e a proximidade do Estado com o 

Distrito Federal fazia a bancada fluminense ser absorvida pelas questões nacionais 

deixando a política local em segundo plano.      

   A diversificação sempre foi vista como complementar e não como a base da 

produção. Foi uma via alternativa de modernização do campo não apenas para o Estado 

do Rio de Janeiro, mas teve ressonância em outros membros da federação, como Minas 

Gerais. 
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2.2 

Alternativas do moderno: João Pinheiro e a modernização pelo campo.  

 
A questão agrícola não foi um tema apenas para os fluminenses. Na continuação 

deste capítulo pretendemos apresentar como a discussão foi nacionalizada no 

pensamento social brasileiro e como outros homens de Estado também se debruçaram 

sobre essa via alternativa de modernização pelo campo. 

No capítulo primeiro utilizamos a obra de Eduardo Jardim de Moraes para 

balizar a divisão entre os dois tempos modernistas. A primeira fase entre 1917 e 1924, 

momento em que se definiram os parâmetros do movimento sob influência das 

vanguardas europeias; e o segundo período, após 1924 quando o ideal nacional foi a 

pedra de toque dos diferentes modernismos pelo país.110 Apresentamos, no mesmo 

capítulo, um pouco das características plurais que ensejaram os diferentes grupos 

modernistas. Contudo, quando se trata da questão rural, podemos observar uma divisão 

entre os projetos de “moderno”. 

O movimento modernista surge influenciado em um primeiro estágio pelas 

vanguardas europeias. O lugar do moderno era nas cidades. A modernização estava a 

urbes, por oposição, o interior foi sendo considerado o lugar do atraso ao ser mensurado 

a partir da cidade.  José de Souza Martins critica esse dualismo campo/cidade presente, 

inclusive, em algumas análises da sociologia rural. As transformações sociais – como a 

migração do campo para a cidade e a urbanização do meio rural – mostram como há 

uma relação de causa entre uma crise e o desenvolvimento de um conhecimento 

específico, a saber, a sociologia rural. Seria essa sociologia a expressão do urbano sobre 

o rural? Martins considera que,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Moraes, Eduardo Jardim de. Modernismo revisitado. Revista Estudos Históricos.  Rio de Janeiro: 
1988, nº 2. 
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Desse modo, a valorização do urbano, que está presente na separação 
de urbano e rural como meios sociais qualitativamente distintos, 
aparentemente destroça as raízes conservadoras da sociologia porque 
canaliza diversamente a ambiguidade, para constituir objetos distintos, 
de tal modo que a ambiguidade (ou numa imperfeição) da realidade, 
isto é, numa dualidade.111 
 
 

Nasce, assim, uma concepção dual e ambígua sobre as relações entre campo e 

cidade. O rural é parte de uma construção social da realidade, mas é julgado em relação 

ao urbano, evidenciando a dominação da cidade sobre o campo. A dualidade destacada 

acima pode ser mais bem compreendida em uma abordagem histórica das relações 

campo-cidade. As comunidades rurais, a despeito das transformações econômicas e 

políticas, sempre existiram e vão continuar a existir, relacionando-se de diferentes 

maneiras com a sociedade. Henri Lefebvre112 afirma que desde o século XVIII há um 

interesse de resgate do campo, pois as cidades e as áreas industriais cresciam 

desmedidamente, sem qualquer manejo ou planejamento. Os serviços mais básicos eram 

escassos, a cidade era insalubre e sofreu com epidemias e pestes.113 A partir desse 

século, a cidade provocava um descontentamento em seus habitantes, pois apesar das 

qualidades que lhe eram atribuídas, não faltavam associações negativas, tais como 

doenças, perversões, relaxamento moral etc. Novas associações se interpunham em 

contraste para o campo: saudável, harmonioso, puro.  Ao longo do tempo, a sedução e o 

encantamento do campo surgem, consequência de uma saudade e de uma importância 

política de que ainda gozavam a burguesia rural e os proprietários de terra.   

 Os grupos e as famílias fixados ao solo possuem bens coletivos e individuais 

historicamente determinados. A vida no campo não tem nada de autônoma, ela se 

relaciona com a economia, com a vida nacional, com o urbano e com a tecnologia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111Martins, José de Souza. Introdução: as coisas no lugar. In: Martins, José de Souza (org.). Introdução 
crítica à sociologia rural. São Paulo: HUCITEC, 1981. p. 31. !
112 Lefebvre, Henri. Problemas de sociologia rural. In: MARTINS, José de Souza (org.). !
113 Hobsbawn relata como cólera, peste e outras mazelas reconquistaram a Europa a partir de 1831. Cf. 
Hobsbawn, Eric J. A era das revoluções. São Paulo, Paz e Terra, 2000.!
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moderna. As mudanças chegaram tanto no campo como na cidade. O fato é que as 

transformações se processavam com maior velocidade nas cidades, principalmente se 

pensarmos em tempos mais remotos à nossa contemporaneidade. As cidades eram, 

como coloca Richard Morse de maneira pitoresca, “cadinhos” de mudança na era 

moderna114. Seja pela concentração de pessoas, seja pelas estratégias mais ligeiras de 

comunicação e de consumo, aumentava a distância entre cidade e campo, este alheio às 

“novidades”.  

 As cidades, portanto, adquiriram historicamente a capacidade de centralizar 

ações e criar/distribuir o que seria consumido, fossem mercadorias ou informações. Em 

constante comparação com a cidade, o campo era visto de forma monolítica e 

homogênea, como imutável, atrasado. Há uma cristalização sobre o que é campo e o que 

é cidade, construída historicamente, e que produz uma dualidade nas representações 

desses dois espaços, possível de ser identificada até hoje. 

 Acerca dessa dualidade estão duas formas de modernismo, na primeira a 

província é depreciada como “provinciano”, lugar do atraso, principalmente na primeira 

fase modernista até 1924; na segunda, a província pode ser recuperada como  espaço 

onde a identidade nacional se realiza, fonte do que João Marcelo Maia enfatiza em seus 

trabalhos como a imaginação da terra. Tomamos como referência os modernistas 

mineiros, ao dialogar com as obras de Helena Bomeny e Ivan Marques,115 por entender 

que a província foi um traço que atravessou a produção mineira. O grupo modernista 

ligado a Drummond foi o que chegou ao Estado nacional e desenhou uma política de 

educação e cultura que tinha os grandes centros como referência. A província era uma 

referência negativa, lugar da estreiteza, uma fonte de limitação para a modernização do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Morse, Richard. As cidades “periféricas” como arenas culturais: Rússia, Áustria, América Latina. 
Revista Estudos Históricos. vol. 8, n. 16, 1995. pp. 205-225. !
115 Bomeny, Helena. Guardiães da razão: modernistas mineiros. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/tempo 
brasileiro, 1994. Marques, Ivan. Cenas de um modernismo de província. Drummond e outros rapazes de 
Belo Horizonte. São Paulo: Editora 34, 2011. 
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país. Era uma dualidade, um modernismo atravessado pelo provinciano, daí o caráter 

peculiar da análise de Ivan Marques sobre um modernismo periférico, com desejos 

reformistas, modernismo marcado pela dualidade da “vida besta”, do jeito gauche e 

desencaixado que Drummond nunca perdeu. O moderno estava fora de Minas, fora da 

província.   

Contudo, um projeto alternativo de modernização para Minas tem seu contraste 

em João Pinheiro. O registro do moderno se dava através do local, era uma projeto anti-

bacharelesco, menos intelectual e mais pragmático de alçar o Estado à modernização. O 

moderno estava em Minas, na província, que era o espaço de encaixe entre o moderno e 

a identidade nacional, fonte de imaginação da terra. Todavia, esse modelo de 

valorização do local ficou como perdedor, pois não alcançou a política nacional.  

Ao ponderar sobre alguns pontos fundamentais da modernização proposta por 

João Pinheiro é possível nacionalizar a discussão e perceber que os fluminense não 

estavam sozinhos ao escolher o caminho do local, da educação agrícola, do interior 

como fonte para a modernização do país. João Pinheiro (1860-1908) foi um político 

mineiro com uma trajetória de origem humilde, tendo alcançado a vida pública através 

dos esforços pessoais e dos estudos, o que fazia dele um adepto do positivismo com 

uma forte ligação entre educação e progresso. A Primeira República no Brasil era 

marcada pelo bacharelismo, muito criticado por aqueles, como João Pinheiro, que 

desejavam ser “homens de ação” e reorganizar o país em bases racionais e técnicas. 

A base dessa racionalidade estava no campo. Afinado com a corrente ruralista, 

para João Pinheiro a modernização do país era a modernização do campo. Expandir o 

trabalho agrícola, aprimorar as técnicas, preparar o trabalhador nacional, fixar o homem 

ao solo, empreender uma política protecionista ao café e a outras culturas eram algumas 
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das propostas de desenvolvimento para a racionalização das relações de trabalho no 

campo. 

Em 1903 João Pinheiro, depois de alguns anos afastado da política116, volta à 

vida pública a convide do governador mineiro Francisco Sales para organizar o 

Congresso Agrícola, Industrial e Comercial que deu visibilidade às suas propostas. O 

estímulo a cooperativas de crédito e produção, além da proposta política de 

diversificação agrícola voltada, principalmente, para o mercado interno foram demandas 

importantes que tangenciaram a política agrícola fluminense, a pauta que estava sendo 

discutida nas revistas rurais do Estado do Rio. A discussão era nacional, pois a questão 

da pequena propriedade e da policultura era necessária para a modernização do país. 

 

Essa lógica era compartilhada por alguns outros estados, sobretudo 
pelo estado do Rio de Janeiro, cuja situação era parecida com a de 
Minas. E os fluminenses, sob a liderança de Nilo Peçanha (presidente 
do estado entre 1904-1906), caminharam na mesma rota dos mineiros 
com um programa que abrangia a diversificação agrícola, a 
substituição de importações vinda de outros estados e a defesa do 
protecionismo. Esse programa se entrelaçava, igualmente, com o 
objetivo político de ampliar influência nacional do Rio de Janeiro, o 
que traduziu pela projeção do nome de Peçanha, eleito em 1906 para a 
vice-presidência da república. Assim, a chapa de Afonso Pena-Nilo 
Peçanha representou, naquele momento, um contraponto à hegemonia 
paulista tanto na área política quanto pelas ideias econômicas que 
encampava.117 

 

Para João Pinheiro era necessário modernizar o sistema produtivo através da 

atualização tecnológica e da diversificação agrícola, mas sem descuidar do café. A 

questão central para racionalizar o campo era o trabalho que estava intimamente ligado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Exerceu interinamente o cargo de governador de Minas em 1890, como vice-presidente, logo depois 
efetivo. Foi deputado federal na Constituinte de 1891. Depois de se desiludir com as crises da política 
mineira, a partir do ano de 1894 se dedica a atividade empresarial na indústria de cerâmica, que possuía 
com a família em Caeté, e ao magistério. Retornou à vida pública em 1903, quando coordena o Congresso 
Agrícola, ganhando projeção e sendo eleito senador da República em 1905 e Presidente de Minas Gerais 
em 1906. Faleceu antes de concluir seu mandato em 1908. Cf. Gomes, Angela de Castro (org.). Minas e 
os fundamentos do Brasil moderno. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005. p. 123 
117 Dulci, Otávio. “João Pinheiro e as origens do desenvolvimento mineiro”. In: Gomes, Angela de Castro 
(org.). op. cit. p. 123!
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à educação rural. Quando perguntado sobre o principal obstáculo à questão agrícola 

respondeu: (...) “O problema agrícola abrange, para mim, duas questões essenciais: a 

fixação do trabalhador ao solo, começando pelo trabalhador nacional e a educação 

profissional do agricultor.”118 

 João Pinheiro apresentou um projeto educacional alternativo, mais pragmático, 

que relacionava a educação ao trabalho ao propor um ensino técnico ligado ao ensino 

agrícola. A transição de sociedade escravocrata para as relações de trabalho livre trouxe 

diversos problemas, entre eles a mácula sobre o trabalho braçal tido como menor diante 

do trabalho intelectual, fortalecendo o bacharelismo que predominava na República, a 

migração para as cidades e a falta de qualificação dos trabalhadores. A educação  

organizaria o trabalho ao garantir o ensino profissional nas escolas e a instrução prática 

em fazendas-modelo para os adultos. A educação profissional agrícola garantiria a 

fixação do homem no campo e, portanto, a recuperação da própria agricultura 

brasileira.119 

O programa de ensino ficou conhecido pela ênfase nos aspectos práticos para a 

formação do educando, cujo dever do Estado deveria ser prover prioritariamente a 

instrução que se dividiria entre primária e profissional. A reforma é ampla, mas 

interessa-nos a implementação das escolas agrícolas, que foram democratizadas ao se 

iniciar a qualificação para o trabalho desde o primário, como lidar com a terra, com as 

máquinas, os melhores tipos de cultivo.120 João Pinheiro, em entrevista ao Jornal O 

Paiz, cujo trecho reproduzo abaixo, deixa claro seu argumento do preparo prático desde 

a escola primária.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Trecho da entrevista ao jornal O Paiz, em 1906, quando assumiu a presidência do Estado.  Pinheiro 
Filho, Israel. Prefácio. In: Gomes, Angela de Castro (org.). op. cit. p. 17 
119 Bomeny, Helena. “O Brasil de João Pinheiro. O projeto educacional”. In: Gomes, Angela de Castro 
(org.). op. cit.  
120Ibidem. p. 160. 
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(...) Para isso instituirei um ensino técnico-primário, ministrado nas 
escolas públicas, de modo concreto, sem teorias, paralelamente ao 
ensino das leituras, da escrita e da aritmética. O menino da roça, no 
tempo que aprende a ler, a escrever e a contar, aprende praticamente 
todas as coisas que se fazem mister para que ele seja amanha um 
inteligente operário rural: verá o que é uma  máquina agrícola, o que 
se obtêm com ela; ensinar-lhe-ão, não por teoria, mas por modelos de 
madeira que se armam e desarmam, como se pratica na Argentina e 
nos Estados Unidos, a maneira pela qual se constrói uma casa, como 
se arma uma tesoura, como se apruma um pé direito, e esse rapazinho, 
que sai da escola uma soma de conhecimentos práticos que armam 
para a luta da vida (...)121 

 

 A modernização da economia passava pelo campo e pelo par trabalho-educação, 

questão cara também aos fluminenses. Afinal a educação é o qualifica o trabalhador 

nacional redimensionando o sentido pejorativo agregado ao trabalho, herança da 

escravidão. João Pinheiro sabia que o diálogo com as elites era importante para que suas 

“ideias” se tornassem “ações”. Na verdade a elite intelectual brasileira produziu versões 

sobre o campo, o interior, também chamado de sertão e as possibilidades de inseri-lo na 

modernização do país.   

O campo – especialmente a noção de terra – carrega um sentido de origem, de 

fundação. Raymond Willians lembra que essa palavra é significativa para as 

comunidades, pois country pode tanto representar “campo” assim como pode traduzir a 

ideia de “país”.122 A República brasileira trouxe, também, uma série de reflexões sobre 

a identidade nacional a partir do campo. Como associar um projeto de modernização ao 

campo ainda categorizado como abrigo do atraso? Qual a saída dos intelectuais para 

esse impasse?  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Trecho da entrevista ao jornal O Paiz, em 1906, quando assumiu a presidência do Estado.  Pinheiro 
Filho, Israel. Prefácio. In: Gomes, Angela de Castro (org.). op. cit. 
122 Williams, Raymond. O campo e a cidade, na história e na literatura. São Paulo: Cia das Letras, 2011. 
p. 11. !
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2.3 

Os sentidos do rural na Primeira República 

 

O projeto de modernidade creditava ao domínio do homem sobre a natureza o 

elemento fundamental para a construção da nacionalidade. Tal pensamento tangenciava 

várias interpretações do Brasil no início do século XX, contexto de mudanças 

tecnológicas e de aceleração do tempo vivido, um momento de balanço. Gilberto Velho 

afirma que nessa virada de século há uma vasta produção das Ciências Sociais que 

caracterizava o urbano e versava sobre esse estilo de vida e os seus contrastes com o 

campo, com o mundo folk.123Cabe, então, um aprofundamento dos significados que o 

campo adquiriu no Brasil ao longo da Primeira República. O objetivo desta análise é 

entender os sentidos do rural no projeto de modernização do país. 

  As correntes migratórias permitiram deslocamentos e alteraram as relações da 

cidade com o campo. A cidade era o locus de todas essas mudanças, lugar onde se podia 

recortar e construir a realidade. O desafio era criar a nação; a formação dos Estados 

Nacionais era um grande mote, sobre o qual se debruçaram políticos e intelectuais. Para 

organizar o sentimento nacional era preciso modificar hábitos que eram familiares, 

convertendo a solidariedade entre vizinhos em solidariedade nacional.124 

 Movimento semelhante aconteceu no Brasil. No capítulo primeiro traçou-se um 

panorama do social do país. Os intelectuais, que se autoinvestiram do dever de pensar a 

nação, diagnosticaram as mazelas e apontaram as soluções para a identidade nacional. 

Educação, saúde, reformas urbanas e integração nacional entre as diferentes regiões do 

país foram temas recorrentes tanto das manchetes dos periódicos quanto das mensagens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Velho, Gilberto. Estilo de Vida Urbano e Moderno. Revista Estudos Históricos. vol. 8, n. 16, 1995. p. 
227-234.!
124 Cf. Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e difusão do 
nacionalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2008.!
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enviadas pelos presidentes de estado às câmaras. Esse último ponto – integração 

regional – era extremamente significativo para o desenho da nação; empreitada 

fundamental para seus contemporâneos e matéria que perpassava necessariamente a 

questão do campo brasileiro. 

 Luciana Murari ao analisar as representações da nacionalidade dirigidas ao meio 

físico e selvagem, a partir da produção intelectual feita no país entre 1870 e 1922, 

observa uma tensão entre a nacionalidade e a natureza. O movimento de modernização 

feito nos centros urbanos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, antigo Distrito 

Federal, contrastava com o imenso “deserto” que ainda era o Brasil. A acepção de 

deserto representava o vazio de grande parte do território, que não havia sido tocada 

pelas mãos do homem, onde ainda não havia chegado a civilização.125 

 Ao iniciar seu argumento, Luciana Murari dialoga com o cronista Mateus 

Albuquerque, que escreveu no periódico O Declínio, em 1911. Segundo o cronista, o 

interior brasileiro ainda estava insulado em relação ao movimento de modernização 

internacional, era preciso incorporar a modernidade ao interior do Brasil. Era necessário 

que a natureza fosse sujeitada à nacionalidade, isso significava reorganizar a vida 

agrícola, ao permitir que o país tivesse autossuficiência na produção de alimentos; que 

pudesse aumentar suas potencialidades agrárias; que colonizasse territórios desérticos; 

que explorasse os recursos minerais; que permitisse a integração do interior isolado aos 

centros urbanos do país. 126 A integração proposta partia do pressuposto de que a maior 

parte do território brasileiro estava alheia às propostas de modernização dos intelectuais 

e era preciso que o campo fosse incorporado a esse Brasil que se queria moderno. 

 Apesar de a industrialização e da cidade serem as bases mais imediatas do 

processo de modernização, as questões que tangenciavam o campo deveriam ser tão 
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125 Murari, Luciana. Natureza e cultura no Brasil (1870-1922). São Paulo: Alameda, 2009.!
126Ibidem. p. 18.!
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pertinentes quanto as que diziam respeito à vida urbana. O diálogo entre modernização e 

meio rural permitiria dissolver o contrassenso de uma sociedade que se polarizava entre 

núcleos de civilização, leiam-se cidades modernas, e grandes territórios selvagens, 

dominados pela natureza. Murari afirma que assumir o controle sobre a natureza e sobre 

as populações dispersas no mundo rural era fundamental para o processo de 

desenvolvimento do país e de suas forças produtivas. Modernizar-se era enfrentar essas 

controvérsias. 

 
Avesso ao incipiente cenário-técnico industrial brasileiro, a natureza, 
espaço por excelência da imaginação romântica da nacionalidade, 
dizia muito a respeito dos impasses da modernização no país. Uma 
expectativa de modernidade direcionava esse olhar voltado para os 
ambientes selvagens e rurais, aos quais aplicava sua particular 
percepção do mundo físico, do tempo e do espaço, além de desejos e 
projetos de transformação.127 
 
 

 O desejo de transformação era entoado principalmente pelas elites, ansiosas por 

se inserirem na modernidade. O triunfo tecnológico e cultural que significava estar na 

modernidade despertava entusiasmos. Se a reflexão sobre a natureza no Brasil começou 

com as imagens de pureza e de formação do país, elas foram adquirindo outras feições 

na virada do século XIX para o século XX: o conflito do homem com o meio natural 

inóspito; a verdadeira identidade brasileira presente no sertão; até a redenção, endossada 

pelos intelectuais e pelas elites, pelo progresso e pela transformação da natureza.128 

 Lúcia Lippi dialoga com o argumento de Luciana Murari e sugere que, em 

muitos discursos produzidos nesse contexto, a valorização da natureza aparece 

compensando a debilidade cultural do Brasil. O espaço forneceu as bases para a 

produção de um projeto nacional a partir da integração do país. Por isso, se construiu 

uma identidade nacional a partir de um ufanismo baseado na natureza e na sua relação 
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128Ibidem. p. 263-267!
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com o povo. A proposta de Lúcia Lippi é compreender a construção da nação sobre os 

diferentes significados que a palavra “sertão” adquiriu no pensamento social 

brasileiro.129 

Desde o início da colonização do “Novo Mundo”, a América foi objeto de 

narrativas fantásticas, sejam essas positivas – também chamadas de visionárias130 – ou 

ameaçadoras. Segundo Lúcia Lippi, ainda na carta de Caminha é possível observar 

autores que trataram a natureza como paraíso ou como um tétrico território sem 

civilização e sem a interferência do homem. Além disso, o fato de o Brasil ser um país 

com uma história recente, sem um passado remoto, permitiu que a busca das origens 

nacionais dialogassem com os mitos dos portugueses, dos índios e dos negros.131 A 

conjugação desses fatores fez com que as narrativas sobre a natureza e sobre a formação 

da nação brasileira transitassem entre interpretações utópicas e distópicas.  

A mesma ambiguidade aparece em relação ao sertão, as imagens produzidas 

sobre esse território oscilavam entre pessimismo e ufanismo. “Para além destes 

atributos, aparece no imaginário social a ideia de que não há um sertão, mas muitos 

sertões e que o sertão pode e deve ser tomado como metáfora do Brasil”.132 No século 

XIX, as teorias raciais serviram de base para uma produção intelectualque condenava a 

mestiçagem e o sertão. A civilização era uma sentença inescapável. Na primeira década 

do século XX, algumas formulações já apontavam para a valorização do regional e do 
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129 Lippi, Lúcia. “A conquista do espaço: sertão e fronteira no pensamento brasileiro”. História, Ciências, 
Saúde Manguinhos. vol. V (suplemento), julho 1998, pp. 195-215.!
130 Refiro-me a tese de Sérgio Buarque de Holanda. Cf. Holanda, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: 
os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil, São Paulo, Editora Brasiliense, 6ª edição, 
2ª reimpressão, 2002.!
131Ibidem. p. 198.!
132Idem.!
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folclore133; e foi somente nos anos 1920, em grande medida pelas ações do modernismo 

paulista, que surgiu a teoria de que o “verdadeiro” Brasil estava no interior.   

Entre os vários “sertões” propostos pelos intelectuais, Lúcia Lippi organiza três 

grandes versões. A primeira seria uma versão romantizada e idílica, onde o sertão se 

caracteriza por ser um paraíso perdido, fonte da pureza original, permanecendo essa 

imagem em interpretações por todo o século XX. A segunda versão vai de encontro a 

essa, definindo-o como o destempero da natureza, lugar da violência, do inferno; esta 

última  é a visão que permeia a obra de Euclides da Cunha. Entre o paraíso e o inferno 

está a imagem do sertão como purgatório, lugar de reflexão, onde é possível estar de 

passagem e pagar penitências; interpretação presente no texto de Guimarães Rosa.134 

Lúcia Lippi elenca  a tradução de “sertão” em diversos autores. Em Afonso Arinos, 

observa-se a valorização do popular, do folclórico: tudo o que era rural era 

genuinamente brasileiro. Na geração modernista de São Paulo observava-se a produção 

e a revalorização da literatura regional; do interior viria  a origem brasileira. Exemplo 

dessa imagem de sertão “do sul” foi retratado por Monteiro Lobato com o personagem 

Jeca Tatu. Já na obra de Euclides há uma inversão de significados: em um primeiro 

momento, é o símbolo do atraso e, conforme o autor, em um momento de desencanto 

com o regime republicano, o sertão vira o lugar de origem da nacionalidade. O sertanejo 

está atrasado, mas não condenado – como previam as teorias raciais – e era preciso 

equilibrar esses dois “Brasis”, diminuir a distância entre o litoral e o interior.135 

Mais uma vez aparece o mote da integração regional. Assim como Euclides da 

Cunha, André Rebouças e Marechal Rondon são outros nomes, unidos pela engenharia 

e pelas correntes positivistas, que afirmavam a necessidade de levar o progresso para o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Cf. Ferreira, Leonardo da Costa. Memória, política e folclore na obra de Amadeu Amaral entre 1916 e 
1928. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 
Fluminense, 2007. !
134 Lippi, Lúcia. op. cit. p. 200.!
135 Ibidem. p. 196-200.!
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âmago do país. O abismo que separava esses dois “Brasis” ameaçava a integridade da 

nação, por isso era fundamental transformar a imensidão do território em um espaço 

nacional. 

 
Pode-se destacar como o pensamento brasileiro refletiu continuamente 
sobre as distinções entre litoral e interior, entre cidade e sertão, 
demarcando as diferenças de vida social e de tipos humanos. 
Civilização versus barbárie, cosmopolitismo versus brasilidade 
parecem marcar o paradoxo do “estilo tropical” que permanece como 
um dos traços do pensamento brasileiro.136 

 

As oscilações sobre as representações do sertão polarizam-se entre o naturalismo 

de seus habitantes e os costumes bárbaros que esses praticavam. Tornou-se um lugar 

mitológico, uma fronteira, junto com a Amazônia se tornou um dos mitos regionais137 

que não incluíram todo o país. O sertão não está só no interior, mas também na distância 

que separa a área atrasada da civilização, que evidencia a tensão sobre os projetos de 

identidade nacional. Nísia Trindade Lima pondera que as favelas também se tornaram 

sertões, na medida em que são fronteiras.138 Nesse sentido, o entendimento de sertão é 

lato, sobretudo ambíguo, inventado e reinventado na tentativa de não ser esse um 

empecilho para os projetos de identidade nacional.  

Nísia Trindade também se debruça sobre as representações em torno do sertão e 

do litoral. Ao analisar textos da segunda metade do século XIX e das primeiras três 

décadas do século XX, a autora busca compreender as imagens produzidas sobre o 

sertanejo, o caipira, o caboclo. Alvo de avaliações positivas e negativas, as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136Ibidem. p. 205.!
137 A autora trata a Amazônia e o sertão como mitos regionais, pois, entendidos como fronteiras, têm uso 
diferente do estabelecido na história dos Estados Unidos, onde o mito do Oeste fez parte da formação 
nacional e atingiu todas as regiões do país. Ibidem. p. 203.!
138 Refiro-me à conferência apresentada pela autora na Mesa Redonda intitulada “Ver o Real, Apreender a 
Realidade – Elaborar os sentidos das Representações” no VI Simpósio Nacional de História Cultural, 
realizado em Teresina-PI entre 24 e 28/06/2012. !
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interpretações sobre esses personagens oferecem pistas para encontrar matrizes do 

pensamento social brasileiro.139 

Os intelectuais produtores de interpretações sobre o Brasil atuaram em diversas 

frentes, e em seus debates sobre a identidade nacional incorporaram os sertões. A autora 

observa o sentimento de estranhamento desses letrados em relação ao núcleo do país. 

Seu argumento descreve que havia descontinuidades geográficas entre o interior e o 

litoral que influenciavam diretamente a identidade nacional. A boa repercussão que 

obteve a obra Os sertões, de Euclides da Cunha, é um exemplo do desconhecimento que 

a maioria da sociedade brasileira tinha sobre essa realidade.140 

Esse “retrato” elaborado por Euclides alertou o governo sobre a necessidade de 

prestar maior atenção a esse Brasil tão pouco conhecido. Além de suscitar 

interpretações sobre a nação e a sua identidade marcadas pela compreensão de sertão e 

de litoral como ordens sociais distintas. O isolamento do sertanejo remetia-se à questão 

da integração regional e revelava o desequilíbrio em que o país vivia. Entre os 

significados que o conceito recebeu estava a compreensão dos sertões como regiões 

distanciadas do poder público.141 

 
Embora delimitado geograficamente na obra de Euclides da Cunha, os 
sertões possuem, na verdade, uma abrangência muito maior, não 
apenas espacial, mas também simbólica. Um breve retrospecto 
histórico nos mostra que desde o período colonial o referido vocábulo 
foi utilizado para nomear uma série de sítios distintos: o interior da 
capitania de São Vicente no Brasil Colônia; o oeste paulista nas 
primeiras décadas do século XX; a Amazônia; a cidade do Recife; a 
capitania de Minas Gerais; a ilha de Santa Catarina; áreas do Nordeste 
e Centro-Oeste brasileiros; o norte de Goiás; subúrbios da cidade do 
Rio de Janeiro. Apesar dessa multiplicidade de lugares por ele 
designados, a ideia de sertão possui sentido menos geográfico do que 
político-social.142 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Lima, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.!
140Ibidem. p. 35.!
141Idem.!
142Lima, Nísia Trindade; Vieira, Tamara Rangel. Pensar os sertões, pensar o Brasil. Revista Coletiva. n. 7, 
jan/fev/mar 2012. p. 2.!
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Entre os sentidos simbólicos em torno do interior está a matriz romântica que 

buscou consolidar as raízes brasileiras através do passado mítico do sertão do país e que 

não tivesse ligação com a colonização portuguesa. Exaltando a natureza e a sua 

representação pátria, os românticos trouxeram uma imagem positiva. Na República, o 

projeto de incorporação das áreas mais afastadas era apropriado não somente para 

escrever a história brasileira, mas também para sua integração política. Os debates sobre 

a interiorização da capital para a construção da nacionalidade, travados na Constituinte 

de 1891, narravam a importância de superar as desigualdades regionais, integrando e 

desenvolvendo o interior através da capital.   

A necessidade de “civilizar” e incorporar os sertões ao país continuou durante 

todo o início do século XX, tendo na intelectualidade e na elite política os missionários 

dessa tarefa. Nísia Trindade Lima aponta as expedições feitas ao interior como uma 

forma de levar o Estado ao sertão, seja delimitando fronteiras, seja instalando meios de 

comunicação, seja realizando pesquisas.143 O deslocamento para o  interior do território 

propiciou o contato com espaços e com modos de vida vividos  por brasileiros. Os 

relatos das viagens enfatizavam os contrastes entre litoral e sertão e contribuíram para 

aumentar os múltiplos significados do conceito, também associado à ideia de abandono, 

de exclusão e de doença. 

Além desse imaginário, havia a ameaça do sertão como símbolo de luta. A 

questão agrária tornou-se um tema urgente. Mario Grynszpan analisa que todo o período 

da chamada Primeira República foi pontuado por conflitos, revoltas e levantes agrários 

que se encerraram em 1930. O sertão e a questão da terra motivaram movimentos 

sociais de luta e descontentamento com o regime republicano. A Guerra do Contestado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143Idem. Ver também: Stancik, Marco Antonio. Os jecas do literato e do cientista: movimento eugênico, 
higienismo e racismo na primeira república. UEPG Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes. 
Ponta Grossa, n. 13, jun. 2005. pp. 45-62. !
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e a Guerra de Canudos são exemplos da importância do campo nas lutas sociais da 

Primeira República. Ao fim de seu argumento, Grynszpan dialoga com os significados 

simbólicos apontados por Lima e descreve que, no caso de Canudos,  

Seu extermínio se deu não porque fosse identificado com o sertão, a 
barbárie, ou mesmo a monarquia, e sim por representar um sertão que 
não se curvava diante da superioridade do litoral, uma barbárie que 
não somente não reconhecia, como punha em xeque a crença na 
inevitabilidade do avanço da civilização. Ameaçando a autoimagem 
que os intelectuais, as elites, os setores urbanos, faziam de si mesmos, 
e por extensão da própria nação, Canudos passou a ser visto como o 
oposto da nacionalidade e foi destruído em nome desta, em nome da 
razão, do progresso, da liberdade, da igualdade, da cidadania.144 
 
 

Como integrar o sertão sem que ele seja uma ameaça à nacionalidade? Como 

manipular os múltiplos significados desse conceito? Como transformar “barbárie” em 

modernização? Reflexões como essas permearam a produção dos intelectuais. O 

interior, o agrário e o vasto território espacial de que dispunha o país foram 

ressignificados pelos letrados que inventaram possibilidades de regenerá-los.  

É sobre essa invenção do espaço que tratou João Marcelo Maia. Ao estudar o 

tema da terra no pensamento ilustrado brasileiro na Primeira República, o autor aponta 

que argumentos geográficos marcaram a produção dos intelectuais desse momento. A 

terra se tornou uma forma de compreensão do mundo brasileiro, afinal as principais 

características da sociedade brasileira fugiam do paradigma da modernidade. Dessa 

forma, as reflexões espaciais se tornaram uma forma, no dizer do autor, de “imaginação 

periférica”.145 

Segundo Maia, o Brasil, como uma sociedade em construção, reservava um 

lugar para a “invenção”. A imaginação periférica observada na escrita dos intelectuais 

brasileiros não limitava o problema da identidade nacional apenas a uma questão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Grynszpan, Mario. “Da barbárie à terra prometida: o campo e as lutas sociais na história da 
República”. In Gomes, Angela; Pandolfi, Dulce; Alberti, Verena. op. cit. p. 128.!
145 Maia, João Marcelo Ehlert. A terra como invenção. O espaço no pensamento social brasileiro. Rio de 
Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.!
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cultural, nem colocava como antagônicos os temas da terra e da modernidade. A 

modernidade que se construía no país era aberta, diferente das experiências dos países 

centrais.  Para comprovar seu argumento, o autor analisou a obra de Vicente Licínio 

Cardoso e Euclides da Cunha investigando a mobilização da categoria terra em seus 

escritos. 

A imaginação periférica aproximou o Brasil de outras experiências 

modernizadoras, a saber, Estados Unidos e Rússia. A aproximação da experiência 

brasileira à experiência desses outros países se dá pela perspectiva da imaginação e do 

pragmatismo no processo de formação nacional, e não por uma origem cultural 

semelhante. Essa aproximação permitiu a João Marcelo Maia utilizar a categoria de 

“Rússia Americana”, perspectiva que o autor desenvolve ao longo de seu texto 

esquadrinhando a trajetória de seus intelectuais.146 

Assim como os outros autores mencionados anteriormente, Maia indica que o 

uso do conceito “terra” não significa apenas as “terras realmente existentes”, mas 

expressa também um conceito múltiplo de significados e que contém uma projeção 

simbólica, projeção que está em diálogo com a cidade. 

 
Assim, cidade e campo não poderiam ser entendidos como imagens 
fixas que traduziriam paisagens, mas como formas sociais que 
propiciariam novas narrativas para as transformações históricas 
vivenciadas por escritores, poetas e intelectuais.147 
 
 

Que novas narrativas a terra poderia oferecer aos intelectuais do primeiro tempo 

republicano? As imagens sobre campo e cidade que analisamos anteriormente indicam 

como na imaginação moderna o lugar de realização era a cidade, sendo o interior, o 

campo ou o sertão  lugares da resistência e das tradições. Se, no século XIX, as teorias 

racistas usavam o espaço como forma de determinismo, no século XX o espaço seria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146Ibidem. p. 11.!
147Ibidem. p. 21.!
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apropriado como forma de reinvenção. Saída do campo da geografia, a categoria 

“espaço” dialoga com a história e passa a dar sentido às experiências sociais; o espaço 

deixa de ser apenas metáfora para se tornar conceito, instrumento para a organização 

nacional. 

A cidade e as contradições que se encerravam na vida urbana ganham novos 

significados nos dilemas modernizadores e o campo passou a ser incorporado ao projeto 

de modernidade. A lógica espacializante não implica em uma resistência à 

modernização. Na modernidade periférica que se desenvolveu na Rússia, nos Estados 

Unidos e no Brasil, incorporar o espaço aos discursos modernizadores significou uma 

forma de ajuste ao capitalismo e à realidade dos países centrais; uma forma diferenciada 

de trânsito para a modernidade. 

Ao fazer uma comparação entre Estados Unidos e Rússia, Maia analisa as 

diferentes representações que a terra adquiriu. Nos Estados Unidos, não havia uma 

aristocracia resistente ao modernismo e apegada à tradição. A terra significava liberdade 

e estava destinada a ser conquistada. O espaço fez parte da mitologia de fundação 

estadunidense. Houve uma visão religiosa em torno da terra, que era “prometida”, 

“promissora”, lugar do livre-arbítrio sem perseguições religiosas.  

Na Rússia, entretanto, havia uma forte aristocracia ligada à terra e a servidão 

ainda era uma realidade no século XX. Como romper com essa lógica? O desencanto 

com as estratégias revolucionárias ocidentais fez nascer o populismo russo, que utilizou 

o atraso como tática revolucionária em 1917. A Revolução de Outubro foi feita pelos 

camponeses e a terra, símbolo da tradição, foi a energia revolucionária para a 

modernização e a inserção da Rússia no ocidente.  148 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148Ibidem. p. 37-42.!
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Dinamizar a tradição, que é inerente à categoria “terra”, foi um caminho 

inventivo para que esses países se recriassem, uma alternativa de civilização que não 

repetisse os indicadores tradicionais do modelo eurocêntrico.  O Brasil, a exemplo 

desses países periféricos, também buscou se reinventar pelo espaço. Múltiplo em 

significados, o espaço, para o brasileiro, é significativo como mito de origem, que 

aponta para a civilização dos nativos e para o desconhecido que a natureza selvagem 

reservava aos colonizadores. As primeiras narrativas que pensaram o Brasil sob a ótica 

espacial remetiam-se ao paraíso, tendo a América como o signo do divino que rompeu 

com a noção estática de mundo que existia antes da modernidade. 

Assim como o espaço representava a liberdade e o novo nesse contexto de 

invenção da identidade nacional nos países periféricos, o espaço também significava 

permanência, raiz. Como outrora consideramos, a história relativamente recente do 

Brasil fez com que a terra fosse retomada como fonte da identidade nacional. Pela 

integração regional ou pela ideia de uma nação que é fundada por seu território, a lógica 

espacial aparece, ao lado da sociedade, como um elemento fundamental da identidade 

da nação. Maia, ao apresentar um panorama de autores149 e suas distintas definições 

sobre o espaço, afirma que uma ideia que permeia várias dessas interpretações é o 

territorialismo – seja pela perspectiva da natureza, seja pela do sertão, seja pela do 

campo – substituindo a ausência de uma tradição cultural brasileira. Mesmo no século 

XIX, quando o cientificismo e as teorias deterministas passaram a observar o espaço por 

uma ótica física e objetiva do mundo, a lógica espacial ainda era significativa, pois 

moldava comportamentos e definia identidades. 

A partir do início do século XX, a história da terra colocou questões sobre a 

civilização e a modernização do Brasil em relação à Europa. Como pensar essa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149Para maiores detalhes ver o panorama elaborado por Maia que discorre sobre o tema espacial na obra 
de vários autores entre eles, Sérgio Buarque de Holanda, O’ Gorman, Antônio C. Robert Moraes, Rubem 
Barboza Filho, Werneck Vianna, Giovanni Arrighi, Flora Sussekind e outros. Ibidem. p.43-53.!
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sociedade periférica em busca da modernidade? Há uma tensão entre origem e invenção 

que busca a via da originalidade do sertão brasileiro como possibilidade para a 

formação da identidade nacional? Os intelectuais da Primeira República não pouparam 

esforços na produção de interpretações que articulavam o tema da terra à brasilidade. 

O modernismo brasileiro foi pródigo em organizar discursos que refletiram 

sobre a natureza de nossa terra como forma de alçar o país aos acontecimentos 

internacionais e de inserir as tradições nacionais no ritmo da civilização moderna. Graça 

Aranha, Jackson de Figueiredo, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Ronald de 

Carvalho e os intelectuais fluminenses, das revistas objeto de estudo desta pesquisa, 

aliaram tradição e modernismo, sem paradoxo ou antinomias, a terra era a nossa 

tradição mais autêntica. 

 
A presença desse tema na obra dos autores citados revela: 1) o 
reconhecimento de uma dimensão americana da formação brasileira, 
que nos asseguraria uma tradição específica, frequentemente associada 
a uma ontologia étnica singular; 2) a ambiguidade com a qual essa 
dimensão americana é avaliada, uma vez que os personagens que a 
identificavam possuíam uma inscrição na vida intelectual brasileira 
ainda tributária de padrões europeizantes.150 
 
 

Quais os bastiões de nossa tradição? Difícil e fundamental questão que se 

colocava aos intelectuais. O desenho de uma identidade nacional passava pela 

valorização de determinadas tradições, nem sempre comuns aos letrados que se 

debruçavam sobre o tema. Tomando como referência os conflitos que envolviam a 

produção sobre esse contexto, Lúcia Lippi chama a atenção para o fato de que “a 

construção de uma identidade nacional sempre envolve conflitos entre valores nacionais 

e internacionais, assim como tensões entre localismo e cosmopolitismo”151. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150Ibidem. p. 56.!
151 Lippi, Lúcia. (2002). In Gomes, Angela; Pandolfi, Dulce; Alberti, Verena. op. cit. p. 345.!
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Entre os vários nacionalismos que pulularam no primeiro tempo republicano, 

podemos citar: 1) O tema da terra aparece na interpretação da tradição e do simbolismo 

realizada pelos modernistas cariocas, por meio da associação entre nacionalismo e 

catolicismo, fundada na renovação espiritual.152 2) A visão filosófica e espiritualista de 

Graça Aranha sobre a natureza, que é incorporada às reflexões sobre a identidade 

nacional e o lugar do país no mundo ritmado pela máquina, assume que a integração 

nacional deveria ser uma integração harmoniosa com a terra.153 3) A produção de 

Ronald de Carvalho asseverou que as paisagens brasileiras manifestavam um conflito 

entre visões positivas e negativas da nossa fundação étnica. A natureza – racionalizada – 

não seria apenas objeto de contemplação, mas também de tensão e de desencanto.154 4) 

O surgimento de revistas e a associação de intelectuais do interior do estado do Rio –   

refiro-me à produção modernista fluminense – proporcionou a reivindicação do 

moderno para todo um outro Rio – não o do Distrito Federal, a cidade com ares 

cosmopolitas, mas  para o Rio-estado, valorizando a agricultura e o interior, fonte de 

tradições e de sustento econômico do estado155. 

Essas e outras interpretações destacaram a terra como forma de reflexão, de 

tradição e de energia espiritual que não se tornou energia revolucionária – como na 

Rússia –, mas que colaborou para a invenção da sociedade em construção no Brasil. 

Nessa “Rússia Americana”, como argumenta Maia, a natureza não era incontrolável ou 

apenas um paraíso alvo de contemplação. Ao contrário, a “barbárie” poderia ser 

mobilizada como estratégia para a civilização.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 No capítulo primeiro desse trabalho há uma seção dedicada ao modernismo carioca.!
153 Cf. Moraes, Eduardo Jardim (1978). op. cit.!
154 Cf. Maia, João Marcelo Ehlert. op. cit.!
155  Cf. Monteiro, Evelyn Morgan. A Revista: modernismo e identidade fluminense (1919-1923). 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura, Pontifícia 
Universidade Católica. 2008.!
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Lugares nos quais a tensão resultante da percepção do processo 
civilizador moderno e da busca por uma afirmação nacional que lide, 
de alguma forma, com as matrizes originais dessas sociedades levou a 
uma mobilização do espaço como forma de reflexão.156 
 
 

A apropriação do espaço nessa imaginação “periférica” representa uma 

modernidade aberta, alternativa que mistura invenção, pragmatismo e uma 

hermenêutica da nacionalidade.157 A imaginação sobre o espaço brasileiro não se 

reduziu ao mundo rural e aos seus personagens, mas foi objeto do pensamento social e 

associou a terra à modernização. 

 

2.4 

Agrarismo e modernismo: polos que se atraem e se repelem 

 

Considerando que os alicerces da modernidade se fundam na cidade e na 

industrialização, como pensar a modernidade em um país essencialmente agrícola? 

Ainda hoje, a economia brasileiratem um forte componente agrícola158, apesar de ser 

denominada agrobusiness e ter uma estrutura diferente do início do século XX, a 

vocação agrícola ainda faz parte dos discursos políticos e de grande parte dos 

rendimentos do país. Uma coisa não mudou nessa conjuntura: o modelo de produção 

baseado nas grandes propriedades159 – latifúndio. Desde a colonização, a maior parte da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Maia, João Marcelo Ehlert. op. cit. p. 84!
157Ibidem. p. 195.!
158 Segundo o censo do IBGE, realizado em 2010, o Brasil é um país industrializado, cuja pauta de 
exportação se caracteriza por produtos manufaturados – finais e intermediários. O setor primário é 
definido tanto pela atividade agrícola quanto pela extração mineral, sendo a agricultura a parcela menor 
desses rendimentos. Atualmente, o país tem dois modelos de campo: um campo moderno, que não 
emprega muitas pessoas na atividade agrícola em si, mas emprega muito nos setores ligados ao Complexo 
Agroindustrial (CAI); e outro campo baseado na agricultura familiar para a produção de gêneros de 
subsistência. O setor primário, portanto, é importante, mas divide essa importância com os outros dois 
setores. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/censo2010/ !
159 O Complexo Agroindustrial (CAI) concentra 70% das terras produtivas, mas emprega no campo 
apenas 20% da população de agricultores, muitos dos empregos gerados estão nas cidades em torno do 
campo. Vale ressaltar a hierarquia urbana, colocada pelo IBGE, em que é a cidade – mais uma vez – 
quem coordena as atividades do campo e não ao contrário, mesmo estando no campo a atividade fim.  
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produção agrícola brasileira é pautada na grande propriedade e na exportação dos 

gêneros produzidos. 

 O surgimento do conceito de “agrarismo”, também chamado de “ruralismo”, e o 

conjunto de significados inerentes a ele  relacionam-se diretamente à questão da grande 

propriedade. Interessa-nos observar como esse conceito foi manipulado e usado durante 

a Primeira República no Brasil, momento em que explode uma série de 

questionamentos sobre o modelo republicano, no qual é possível perceber uma crise dos 

setores oligárquicos da sociedade.  

 É a partir dessa crise que o conceito de “agrarismo” é pensado e ressignificado 

por muitos intelectuais. Retomamos Reinhart Koselleck ao lembrar que os conceitos são 

uma mediação linguística da realidade social, seus usos indicam a base de uma ação 

política que representam a realidade social. 

 
Os conceitos políticos e sociais tornam-se instrumentos de controle do 
movimento histórico. São não apenas indicadores, mas também 
fatores de todas as mudanças que se estenderam à sociedade civil a 
partir do século XVIII. Só no horizonte da temporalização se torna 
possível que os adversários políticos se ideologizem mutuamente. 
Com isso, a forma funcional da linguagem sociopolítica se 
modifica.160 
 
 

  A relação que nos interessa analisar é como os significados em torno da 

categoria agrarista se relacionam com a realidade social do início do século XX. A 

modernidade aberta que se constituía aqui se apropriou da agricultura como a 

“verdadeira essência” da sociedade brasileira e transformou a lavoura em instrumento 

de ação política. Essa ação usava a terra como forma de invenção da sociedade e de sua 

identidade nacional. Tradição e modernidade se entrecruzavam delineando os contornos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A produção da agricultura familiar concentra 80% dos agricultores, mas detém apenas 30% das terras 
agricultáveis do país. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/censo2010/!
160 Koselleck, Reinhart. (2006). op. cit. p. 299. !
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de um modernismo que, periférico ou não, traçava uma alternativa que incluía o país nas 

discussões internacionais.   

 A corrente agrarista surgiu no Brasil como uma crítica modernizante ao 

latifúndio monocultor exportador. Apesar de o ruralismo ser categorizado de 

tradicionalista, sua intenção era renovadora: reformular a estrutura rural com base na 

produção de alimentos voltados para o mercado interno, tendo como modelo produtivo 

a pequena propriedade.  

 Voltemos à sociologia rural. Karl Mannhein, ao descrever a categoria de “estilo 

de pensamento”, parte do princípio que os indivíduos não criam padrões de pensamento 

isoladamente, mas os absorvem de seus grupos. Ao dialogar com Mannhein, José 

Martins revela uma ambiguidade na tese do autor ao considerar que, para Mannhein, os 

modos de vida periféricos se exprimem pelo nível do pensamento. Entre o modo de vida 

periférico e o conservadorismo, observa Martins,  está a sociologia – razão científica – 

que elabora o pensamento conservador. 161 

 Para Mannheim, o conservadorismo é a consciência do tradicionalismo, é uma 

consciência de sobrevivências sociais periféricas ao capitalismo, mas no capitalismo. O 

estilo de pensamento é ligado ao grupo que o sustenta. Há uma intenção por trás de cada 

estilo de pensamento. 

 
Queremos descrever suas maneiras diversas de enxergar as coisas 
como se eles refletissem as perspectivas em mudança de seus grupos; 
e através desse método esperamos mostrar tanto a unidade interna de 
um estilo de pensamento como as leves variações e modificações que 
o aparato conceitual do grupo todo deve sofrer quando o grupo mesmo 
muda sua posição na sociedade.162 
 
 

 Os autores que pensaram sobre o agrarismo estão intimamente ligados à lógica 

de seus grupos. A distinção entre filosofia, literatura, política e outras áreas do saber só 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161Martins, José de Souza (org). op. cit. p. 16.!
162Mannhein, Karl. “O pensamento conservador” In: Idem. p. 80.!
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existe nos livros, pois todas as áreas pertencem a um mesmo estilo de pensamento e 

estão vinculadas à realidade social que os cercava naquele momento. Talvez, a 

“intenção”, como descreve Mannheim, por trás do conjunto de ideias agraristas era 

encontrar uma alternativa para inserir o Brasil nas discussões internacionais.  

Ainda segundo esse autor, há dois tipos de conservadorismo, o natural – 

tradicionalismo para Marx – e o moderno. O primeiro é uma tendência a se apegar a 

velhas formas de vida que podemos considerar universais. O segundo é fruto de uma 

situação histórica e sociológica particular. Nossa hipótese é que o agrarismo se 

relaciona com essa segunda regra de conservadorismo, pois buscou ordenar a realidade 

social de seu grupo e evidenciou que “(...) o traço mais característico do pensamento 

moderno é sua tentativa de atingir uma total racionalização do mundo”163.   

 Nesse sentido, Eduardo Gomes argumenta que o agrarismo não pode ser apenas 

considerado uma visão conservadora de antigos proprietários rurais que, em meio à 

crise oligárquica da Primeira República, desejavam manter sua importância. Para 

estruturar sua ideia, o autor se dedica ao período entre 1910 e 1935 e analisa como o 

pensamento social pode oferecer parâmetros de compreensão desse tema, que 

desempenhou papel importante na formação do nacionalismo brasileiro.164 

 
Em síntese, procuraremos mostrar que o Agrarismo de pequena 
propriedade articulava-se à conhecida ideologia autoritária da 
República oligárquica, podendo assim ser entendido como a dimensão 
não realizada, “perdedora”, do projeto de modernização do Brasil que 
tal pensamento propunha, e que, em grandes linhas, regeu nossa 
transição de uma economia agroexportadora para uma sociedade 
urbano-industrial.165 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163Ibidem. p. 90.!
164 Cf. Gomes, Eduardo Rodrigues. O campo contra a cidade. O ruralismo e a crise oligárquica no 
pensamento político brasileiro (1910-1935). Tese de mestrado. Programa de Pós-graduação em 
Sociologia e Ciência Política do instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), 1980.!
165 Gomes, Eduardo Rodrigues. “O campo contra a cidade. O ruralismo e a crise oligárquica no 
pensamento político brasileiro, 1910/1935”. Revista Brasileira de Estudos Políticos. 1983. pp. 49-96. p. 
50!
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Nessa transição, qualificava-se o Brasil não só como um país agrícola, mas 

como um país onde o setor agrário era identificado como o verdadeiro gerador de 

riquezas do país. A indústria seria algo artificial em oposição à economia natural do 

campo. Durante a crise da Primeira República, o agrarismo esteve em um momento de 

redefinição, seu aspecto ora renovador ora conservador é estudado por Gomes a partir 

da reflexão intelectual da época. 

 Historicamente, o movimento agrarista foi ligado à reação conservadora 

europeia do século XIX. Contra as mudanças trazidas pelo Iluminismo e pela Revolução 

Francesa, iniciou-se uma busca pela preservação da ordem social, tradicional, agrária, 

aristocrática, hierárquica. Sônia Regina de Mendonça completa que, na França, houve o 

movimento de retour à la terre, de Jules Méline (1890-1914), que originou o chamado 

ruralismo ou agrarismo.  

 A pauta de demandas do movimento agrarista continha a estruturação de uma 

política agrária: o desenvolvimento de uma ideologia rural em contrapartida às 

mudanças por que passava a sociedade; a montagem de um sistema de ensino agrícola; a 

ênfase nas virtudes do campo e da agricultura; o temor das classes dominantes diante do 

crescimento do proletariado urbano. 

 Mendonça se dedicou a estudar o mundo rural brasileiro na Primeira República, 

entendendo o “ruralismo como um movimento político de organização e 

institucionalização de interesses de determinadas frações da classe dominante agrária no 

Brasil (...)”166. A perspectiva que a autora adota ao longo de sua análise sugere que o 

ruralismo era um movimento político, estruturado dentro da própria classe de 

produtores rurais, mas que revela disputas internas dentro desse grupo. Para Mendonça 

esse é um tema rico que precisa de mais atenção dos pesquisadores da área.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Mendonça, Sonia Regina. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: Hucitec, 1997. p. 10. Grifo 
original.!
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Gomes e Mendonça concordam que o agrarismo é um tema pouco estudado 

pelas ciências sociais. As pesquisas se concentraram particularmente nos movimentos 

chamados “revolucionários”, minimizando a investigação sobre os conservadores que, 

de forma singular, atribui valor social ao tema. Ao apresentar uma discussão sobre o 

tema, os autores mostram um panorama das análises que situam, em geral, o ruralismo 

de duas maneiras. A primeira avalia o agrarismo sempre em uma perspectiva de 

resistência ao processo de industrialização pelo qual passava a sociedade. Esta 

abordagem insere o tema em uma redefinição da luta anti-industrialista, que valoriza o 

mundo rural e os interesses agrários em oposição às transformações ocorridas com a 

industrialização da sociedade.167 A segunda perspectiva reduz a importância do tema 

ruralista e enxerga esse movimento como um elemento ideológico complementar ao 

processo de formação do estado autoritário.168 

As duas possibilidades de análise não atribuem uma lógica própria ao tema, nem 

examinam as particularidades dos atores envolvidos, ao contrário, pensam o ruralismo 

como um produto de um processo de decadência rural. A presente pesquisa pretende 

contribuir para essa discussão ao propor que o agrarismo não foi somente um 

movimento rotulado como “conservador” para que as aristocracias mantivessem seu 

poder na Primeira República, como também um instrumento para alcançar a 

modernização do estado do Rio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 A obra de Nícia Vilela Luz, e de outros autores, é criticada pelos autores por estudar o ruralismo como 
uma reação a instalação da indústria no Brasil, uma contrapartida ideológica que não analisa as 
particularidades do tema. Cf. Nícia Vilela Luz. A luta pela industrialização do Brasil. SP: Alfa-Omega, 
1975; Martins, José de Souza. A imigração e a crise do Brasil agrário. São Paulo: Pioneira, 1973; Nagle, 
Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001. !
168 Exemplo dessa abordagem pode ser encontrado  na obra de Werneck Vianna sobre o Estado 
autoritário. O autor recorre à Primeira República para estabelecer a relação entre conservadorismo, 
ruralismo e autoritarismo. Eduardo Gomes também faz críticas às teses de Luciano Martins e de Paulo 
Sérgio Pinheiro. Cf. Werneck Vianna, Luiz. Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1976; Martins, Luciano. Pouvoir et Development Économique Formation et Évolucion des 
Structures Politiques en Brésil.Paris: Anthropos, 1976; Pinheiro, Paulo Sérgio. “Classes médias urbanas: 
formação, natureza e intervenção na vida política”. In: Fausto, Boris (org.). História Geral da civilização 
brasileira. O Brasil republicano, sociedade e instituições. São Paulo: Difel, 1977.!
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 O desenvolvimento do agrarismo no Brasil pode ser pensado como uma força 

social que se desenha no início do século XX. Anteriormente, apresentamos o 

argumento defendido por João Maia segundo o qual o Brasil mobilizou a categoria terra 

como uma via de inserção nos debates sobre a modernidade e se reinventou a partir da 

tradição, sendo denominado pelo autor de “Rússia Americana”. O agrarismo foi uma 

opção para o Brasil, nação jovem assim como os Estados Unidos, e com uma economia 

que dependia do campo.  

 A discussão – nos EUA e no Brasil – sobre a essencialidade da agricultura para a 

economia coadunava-se ao mito do homem do campo como “puro e gentil”, dos 

benefícios da vida agrícola, mais segura e mais saudável, onde se vivia em comunidade. 

As teorias estadunidenses narravam sobre a corrupção que vida urbana trazia e como o 

pequeno proprietário rural era mais livre, com autonomia financeira e independência 

moral. 

 A concepção de que a vida agrária era natural se disseminou muito no Brasil por 

ocasião da expansão para o Oeste. A valorização do campo passava por seu caráter 

ocupacional, seja em relação ao sentido de posse da terra, seja pelo ofício agrícola. 

Nesse sentido, invertiam-se, inclusive, os valores em relação à lógica de trabalho, onde 

o trabalho braçal era valorizado e o trabalho intelectual era menor em relação a esse.  

 
O principal critério para a definição da população ou da sociedade 
rural é ocupacional: a coleta e o cultivo de plantas e animais. Através 
dele a sociedade rural diferencia-se de outras populações, 
particularmente da urbana, envolvida em atividades ocupacionais 
diferentes. Neste sentido, a sociologia rural é, em primeiro lugar, uma 
sociologia de um grupo ocupacional, a saber, a sociologia da ocupação 
agrícola.169 
 

 A ocupação era a definição imediata para explicar uma sociedade agrária, sendo 

também objeto de estudo da sociologia rural. A ocupação ligada ao solo e ao trato dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Pitirim A. Sorokin; Carlo C. Zimmerman; Charles J. Galpin. “Diferenças fundamentais entre o mundo 
rural e urbano”. In Martins, José de Souza (org). op. cit. p. 200.!
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animais era tida como atividade natural inerente ao desenvolvimento das sociedades ao 

longo do tempo.  

A indústria, por oposição, era acusada de artificial e encerrava um paradoxo no 

ruralismo americano. Se, por um lado, a indústria estimulava o capitalismo, por outro, a 

agricultura também era uma chave para o desenvolvimento capitalista; afinal, o 

capitalismo não se pautava apenas na industrialização, mas também na expansão da 

grande propriedade rural, que solapava os pequenos produtores, chamados de farmers, 

que constituíam boa parte do campo americano.  

 
Se os valores agrários que se sobressaem no Brasil se assemelham em 
parte aos norte-americanos, estes se orientam muito mais no sentido 
de exaltar e legitimar uma realidade que tem efetiva vigência naquela 
sociedade, enquanto o ruralismo brasileiro de pequena propriedade é 
fundamentalmente um projeto de reorganização social que não se 
viabiliza.170 
 
 

No Brasil, o ruralismo também se desenvolve muito em função da importância 

que a pauta industrial ganha com a República. Gomes afirma que no início do século 

XX a ideologia agrarista começa a ser pensada em relação à indústria que, de início, 

possuía duas vertentes. A primeira, de Joaquim Murtinho, polarizava a indústria natural 

– agricultura – versus a indústria artificial e colocava-se contra os subsídios do Estado 

para a industrialização. Se essa atividade tivesse que se desenvolver, que fosse com 

recursos próprios.  A outra via agrarista era a de Américo Werneck, que não se 

configurava como uma acepção anti-industrial, mas defendia a prioridade da agricultura 

em detrimento da indústria. A indústria e o campo seriam atividades complementares, 

uma criaria o mercado para a outra.171 

Na segunda década do século XX, há uma maior disseminação das ideias 

agraristas, definidas a partir da exaltação do meio rural. O movimento não era apenas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170Gomes, Eduardo Rodrigues (1980). op. cit. p. 171.!
171 Gomes, Eduardo Rodrigues. (1980) op. cit. p. 22-23.!
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econômico, mas possuía um argumento moral, que apresentava uma filosofia anti-

industrialista, que discutia a superioridade da vida no campo. A elevação do custo de 

vida nas cidades, as agitações sociais, além da política protecionista que se direcionava 

à indústria fomentaram as ideias ruralistas. 

O contexto era de crise agrária no Brasil, o estado do Rio de Janeiro e suas elites 

sentiram bem a diferença entre a pujante economia durante o período imperial e a crise 

financeira – que teve reflexos na posição política – por que passava o estado na 

República. É importante salientar como a construção de sentidos para o conceito de 

agrarismo vai criar formas de ordenar o real e inventar soluções para a sociedade. 

 Como parte do processo de crise surge um movimento político das elites e uma 

ampla crítica intelectual à organização republicana. Enquanto Gomes concentrou suas 

análises a partir das reflexões intelectuais, Mendonça optou por não estudar autores 

consagrados do pensamento social, mas por buscar diferentes documentos172, ainda 

pouco trabalhados, para o seu argumento. 

Segundo Mendonça, o pensamento ruralista colocou-se como um dos fios 

condutores da reordenação política dentro da aristocracia agrária. Seria um “(...) 

movimento político integrado por agências e agentes dotados de uma inserção 

determinada na estrutura social agrária e sustentado por canais específicos de 

organização, expressão e difusão de demandas”173. Para a autora, as frações da classe 

dominante produziram diferentes discursos no plano político, mas todos caminham para 

um fim comum: a reabilitação da vocação eminentemente agrícola do Brasil. Contudo, 

esse discurso não era unívoco, no interior da organização das classes dominantes havia 

vozes que destoavam e discordavam das ações que deveriam ser tomadas para esse fim.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Suas fontes seriam os documentos da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA); trinta e uma 
monografias agrícolas, elaboradas por autores distintos; documentos do Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio (MAIC) entre outros.!
173 Mendonça, Sonia Regina. op. cit. p. 113.!
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A crítica intelectual para Gomes é um instrumento para se chegar ao significado do 

agrarismo, pois ela revela o desencanto dos letrados em relação ao regime republicano e 

à crise social generalizada do início do século XX. O panorama que apresentamos no 

capítulo anterior mostra algumas das questões que se fizeram urgentes na República, a 

saber, educação, saúde e distribuição da população no território brasileiro; todas foram 

objeto de reflexão da crítica intelectual. 

 
É nesse complexo momento da reflexão político-social sobre o 
Brasil, com velhos e novos componentes, que estaremos 
examinando, tendo, obviamente, especial atenção para a exaltação 
do campo como base da sociedade brasileira. Em diversas 
formulações, o mundo rural, o setor agrícola, continua como um dos 
elementos primordiais para a superação do crítico estado da 
sociedade brasileira, agora amplamente reconhecido. (...) a 
generalização dessa avaliação negativa do Brasil só ganha sentido 
dentro de um processo mais amplo de confrontação com a política 
oligárquica que se resume na chamada “crise da República 
Velha”.174 
 
 

Ao buscar essas formulações sobre o mundo rural, Eduardo Gomes analisa vários 

autores do pensamento social brasileiro, entre eles, Alberto Torres, Oliveira Viana, 

Vicente Licínio Cardoso, Jackson de Figueiredo, Plínio Salgado, Vicente Santa Rosa, 

Martins de Almeida, Vivaldo Coaracy; além de materiais das revistas A Ordem, Gil 

Blas e Brasileia. Entre todos esses intelectuais, Alberto Torres e Oliveira Viana foram 

dois pensadores fluminenses que veicularam proposições sobre o papel do Estado e a 

importância do campo para o país. A obra desses dois autores influenciou nas políticas 

agrárias elaboradas para o estado do Rio no início do século XX e inspiraram os 

redatores das revistas que estamos pesquisando; Oliveira Viana, inclusive, era 

colaborador da revista Illustração Fluminense. 

Entre todas as reflexões intelectuais estudadas por Eduardo Gomes nas décadas de 1910 

e 1920, foi o agrarismo o artifício cogitado para estruturar a sociedade. Os intelectuais 
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constataram inúmeras insuficiências na Primeira República e buscaram superar essa 

crise. A “essência agrária” daria coesão à nacionalidade, pois é lá que estão as nossas 

tradições e a fonte de nossas riquezas. O campo também é retomado para ser reformado. 

A solução buscada pelos letrados que pensaram o agrarismo foi reorganizar o campo, 

instituindo a pequena propriedade para a produção de alimentos que atendesse à 

demanda interna. 

 
O que foi, então, o Ruralismo no Brasil? Embora que seja inegável a 
existência de exaltações indiscriminadas do país como 
“essencialmente agrícola”, formulações que podem ser vistas como 
legitimadoras da estrutura rural existente, associam-se 
predominantemente a esta defesa do nosso caráter agrário, uma 
extensa crítica modernizante à organização agroexportadora, 
latifundiária, baseada na monocultura cafeeira.175 
 
 

A pergunta e a resposta acima descrevem bem o que foi o agrarismo no Brasil. Esse 

conceito, que na verdade tem múltiplos significados, esboça o conjunto de ideias que 

elegeu o caráter rural como base da sociedade brasileira. Plínio Salgado e outros 

intelectuais católicos consideravam o campo a fonte de harmonia social. Essa base é 

recuperada como alternativa para a crise pela qual passava a sociedade brasileira. Por 

razões históricas e pela força econômica, o campo foi escolhido como causa e solução 

da crise. Para Alberto Torres, Oliveira Viana e Vicente Licínio Cardoso, a causa da 

crise era atribuída ao modelo do latifúndio, por não fixar o homem no campo e por não 

produzir alimentos para a sua população, pois o latifúndio estava voltado à monocultura 

exportadora. A solução para a crise estaria na reorganização do campo pela pequena 

propriedade, que permitiria a ocupação mais equilibrada do sertão, a redução dos 

problemas urbanos, além de diminuir o poder das grandes oligarquias.   

O latifúndio só produzia lucro para as elites, que usavam esses recursos para ostentação 

e consumo de bens de luxo. A maior parte dos trabalhadores rurais vivia em um campo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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com condições precárias, sem manejo correto do solo, o que gerava seu esgotamento e 

os altos custos da produção nacional. A maior crítica à estrutura agrária residia na não 

produção de gêneros que abastecessem o mercado interno. Pensar em um país com 

“vocação agrícola”, mas que não conseguia alimentar a sua própria população causava 

assombro aos intelectuais formuladores das ideias ruralistas.  

Havia também uma questão política na estratégia de modernizar o campo. O latifúndio, 

apesar de ter sido importante como estratégia de colonização do país, não gerava 

solidariedade social. A pequena propriedade poderia dar mais independência ao homem 

do campo, que se tornaria menos submisso às elites rurais e, politicamente, mais 

participativo. Se o sonho republicano tornou-se desilusão para os intelectuais que 

esperavam mais desse regime, a pequena propriedade e a construção de novos tipos de 

solidariedade em torno dela poderiam incentivar o desenvolvimento da democracia. 

Mas essa reorganização só aconteceria a longo prazo, por isso muitos intelectuais 

descreveriam sobre o dever do Executivo de interferir nessa questão. Dessa maneira, as 

correntes agraristas se ligaram a uma ideologia autoritária. Gomes descreve que esse é o 

paradoxo da visão agrarista, que prevê uma sociedade de pequenos produtores ativos 

politicamente, mas que só pode ser concebida com a intervenção do Estado. 

O agrarismo entendido como uma ideologia autoritária é uma via de compreensão; 

contudo, desejamos enfatizar que outros sentidos foram atribuídos a esse conjunto. Por 

exemplo, buscar a modernização pela reorganização pelo campo; criar estratégias para o 

abastecimento alimentar; reestruturar a sociedade, fixando o homem à terra; estimular o 

comércio e a produção industrial; permitir a criação de grupos sociais diversos e 

autônomos politicamente; questionar as bases oligárquicas; e formar uma solidariedade 

nacional. As ações descritas são signatárias do que foi o agrarismo brasileiro, e não 
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podem ser consideradas exclusivamente conservadoras, pois buscavam a mudança de 

determinadas estruturas.  

Como já foi possível discernir até o momento, a ideologia ruralista 
pode se constituir tanto como uma ampla crítica modernizante de 
nossa base agroexportadora latifundiária, como igualmente pode ser 
outras vezes recuperada, sem maior explicitação, como um valioso 
elemento de regeneração social, vale dizer, como um agente 
legitimador dessa base rural que prevalecia no Brasil.176 
 

 
O agrarismo, portanto, não pode ser reduzido a uma interpretação que o limita a uma 

reação das elites agroexportadoras decadentes para recuperar seu prestígio social, que 

foi supostamente perdido com a crise da Primeira República. O campo como “a 

verdadeira essência” brasileira foi apenas parte de algumas reflexões sobre esse amplo 

tema. Mesmo as interpretações que destacam o aspecto da vocação agrícola questionam 

a “perda” de influência das elites, que permaneceram com um dilatado poder político 

até 1930; e depois disso ainda fizeram parte, ainda que de maneira mais coadjuvante em 

relação à Primeira República, do jogo político do país.   

Outra interpretação reducionista a se questionar é a que diz respeito à motivação anti-

industrial do agrarismo. É bem verdade que, em sua origem, as ideias agraristas 

surgiram por contraste ao processo de industrialização. Mas isso faz parte e integra a 

herança da maneira como o campo foi sempre pensado em relação à cidade. Observa-se, 

então, que – da literatura ao imaginário social; das expedições ao sertão do início do 

século XX aos estudos de sociologia rural – há uma relação dual e ambígua em que o 

campo é definido por contraste ao urbano. E as interpretações ruralistas que partiram da 

crítica da indústria não ficaram presas nesse ponto exclusivamente. Ao contrário, as 

reflexões se desenvolveram e se ampliaram para uma crítica ao autoritarismo 

republicano e em propostas de modernização do meio rural. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176Ibidem. p. 129.!
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Na busca de alternativas para a transição do Brasil para uma sociedade moderna, o 

ruralismo foi uma estratégia “modernizante” que questionou o latifúndio e buscou 

reorganizar a sociedade pela reforma do campo, tendo na pequena propriedade uma 

importante bandeira. O ruralismo estabeleceu um diálogo com os grupos formuladores 

de interpretações sobre o Brasil na Primeira República, que buscavam a integração 

nacional, a incorporação dos sertões e a invenção de uma modernidade que delineasse a 

identidade moderna do país. Através do que havia de mais tradicional – o campo – o 

agrarismo e seus intelectuais pensaram a nação sob uma perspectiva, que embora seja 

associada ao conservadorismo e ao tradicionalismo, é, na verdade, moderna. 

Como realizaram essa tarefa? Os modernistas que analisaremos no capítulo a seguir, 

através da revista Illustração Fluminense, traziam em sua publicação a marca das 

disputas entre os valores intelectuais da época. O que privilegiaram em seu projeto 

intelectual? Quais as pautas da revista? Como o campo foi colocado ao lado do 

moderno? Como o Estado do Rio de Janeiro foi (re)editado em suas páginas?  

&
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3.  

A Illustração Fluminense  

 É sobretudo para as riquezas naturais do Estado que devemos olhar com especial atenção, nestes 
momentos terríveis de universal penúria, onde os mais ricos povos do planeta estão a braços com a fome.  

 A “Illustração” não perderá de vista tão momentosos assuntos, pois é principalmente da 
produção que surge a felicidade do país.177 

 
 

O texto acima é parte do artigo que abre o número um da Illustração Fluminense 

eexpressa uma questão central para a revista: não perder de vista o campo, assunto tão 

importante para o Estado do Rio de Janeiro. O campo foi revisitado por seus redatores, 

não para reforçar o atraso e o tradicionalismo, usualmente associados ao mundo rural, 

mas para inserir a questão agrícola nas discussões sobre a modernidade. O trecho é um 

ponto de partida para os pontos que analisaremos neste terceiro capítulo: o que foi A 

Illustração Fluminense? Qual era a sua proposta? De que forma o agrarismo foi tratado 

em suas páginas? Como conseguiu conquistar tantos leitores e se manter no mercado 

editorial fluminense por vários anos? Quem era o seu corpo dirigente, os responsáveis 

por este projeto?  

Em agosto de 1921, nascia nas tipografias da capital do Estado do Rio, a revista 

mensal Illustração Fluminense, fundada por Luiz Palmier, redator-chefe, Edmundo 

Coqueiro, diretor-proprietário, e um numeroso corpo de colaboradores pertencente às 

rodas intelectuais fluminenses. A publicação prosseguiria até setembro de 1924178, um 

verdadeiro marco se considerarmos que o fim do século XIX e início do século XX foi 

um período de grande experimentação e disputa no campo de produção periódica, com a 

publicação de inúmeras e efêmeras revistas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 A Illustração Fluminense. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 1.  
178 Conjecturamos que esse seja o último número de publicação, pois é o último exemplar da coleção 
arquivada na sessão de periódicos da Biblioteca Nacional, e não foi possível encontrar a revista em outros 
arquivos públicos ou privados.!
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O título “fluminense” revelaria a intenção do periódico de tratar de temas que 

contemplassem todo o Estado. Faltam indícios sobre a tiragem e a circulação da revista, 

contudo, ao longo de suas seções havia indicações de correspondentes ou de redatores 

que viajavam pelos municípios do interior circulando ideias sobre e para além da capital 

Niterói. Abaixo do título “Illustração Fluminense” vinha estampado “política, ciência, 

literatura, agricultura, indústria, comércio e esportes”, temas que convidavam 

diferentes tipos de leitores. Abordar inúmeros assuntos era uma tática de várias revistas 

dos anos de 1920. A multiplicação de tipografias permitiu a proliferação de periódicos, 

mas havia uma grande dificuldade de manutenção no mercado editorial. Abordar 

diferentes tópicos era uma estratégia para conseguir leitores e garantir as vendas. Ana 

Luiza Martins considera que essa era uma característica desse periodismo, por isso é tão 

difícil criar categorias para as revistas. A maioria se encaixava como “revistas de 

variedades” e “revistas ilustradas” o que era um conotativo para a sua atualidade, que 

“passava em revista” diversos temas, rotinizava o moderno e garantia aos seus 

consumidores seções diversificadas, informação ligeira, e, principalmente, ilustrada. 

 

“De variedades, praticamente todas o eram, ainda que agrícolas, 
esportivas ou femininas e tantas, pois em seu interior os assuntos e as 
seções se diversificavam para agradar ao respectivo público-alvo e 
aquele que poderia ainda conquistar; ilustradas, nem todas, fosse pela 
exigência de recursos mais elevados, ou conhecimentos técnico 
específico.”179 (grifos originais) 

 

Ser uma revista de variedades, e ilustrada, particulariza a Illustração Fluminense 

em relação às outras revistas – A Fazenda Fluminense e A Agricultura Fluminense –que 

serão analisadas no próximo capítulo. A escolha de seus redatores foi por não dedicar a 

revista para um público específico e, portanto, garantir mais leitores dentro do pequeno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Martins, Ana Luiza. Revistas em Revista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 276. Grifos originais. 
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universo de letrados e potenciais consumidores. Algo corriqueiro ao periodismo da 

época, como apontado acima, mas o que salta aos olhos é a predominância da temática 

agrarista para uma revista de variedades. O agrário foi destaque em suas seções, o que 

compõe uma das hipóteses de nossa análise: para os intelectuais que dirigiam o 

periódico, o rural e a modernização do campo deveriam ser discutidos pela sociedade 

fluminense. O campo era uma pauta cotidiana e importante aos debates sobre a 

modernidade, por isso a Illustração discutia assuntos sobre política agrária, em 

detrimento as outras revistas citadas que eram mais técnicas e versavam sobre métodos 

e práticas agrícolas, a despeito de inserirem a modernização como uma de suas 

prerrogativas.  

As revistas ilustradas foram fundamentais para tratar o moderno como algo 

cotidiano e aproximar o público das novas exigências espaçotemporais180. Para a 

Illustração o campo deveria fazer parte do cotidiano fluminense, seja pela vocação 

agrícola do Estado, seja pelo projeto em que o “ser rural” não impedia o “ser moderno”, 

seja por desejar envolver a sociedade e seus leitores na discussão sobre as políticas 

agrárias pensadas para o Rio de Janeiro. 

 
“As revistas semanais ilustradas traduzem formas concretas de 
convívio em relação ao moderno; dão conselhos e sugestões, 
apresentam jogos de entretenimento, piadas e lazer. Estruturam, 
enfim, sua comunicação com base em uma estratégia de interpelação 
direta ao público leitor, buscando obter sua cumplicidade e 
envolvimento. Provocam, brincam, interpelam, chamando 
insistentemente à participação.”181 

 

Pensar sobre o mundo rural não era apenas para aqueles que viviam no campo; 

exercitar o convívio com esse tópico foi uma das características da Illustração, afinal o 

agrarismo era uma importante pauta para a política do Estado e deveria ser comunicada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180Oliveira, Cláudia; Velloso, Mônica; Lins, Vera. O moderno em revistas. Representações do Rio de 
Janeiro de 1890 a 1930. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. p. 9!
181 Ibidem. pg. 50.    
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a seus leitores. Em meio aos contos e as atualidades, os redatores buscavam o 

envolvimento de seus interlocutores na questão agrária. Apesar de descrever a vida 

urbana e efervescente da capital Niterói, a revista integrava à sua paisagem fotos do 

interior do Estado, matérias sobre a vida no campo e textos sobre a educação agrícola 

coexistindo com assuntos internacionais, com os destaques da moda para as senhoras e 

as notícias sobre o último jogo dos times locais de futebol. Era um universo 

multifacetado com o trânsito de artigos para leitores de diferentes perfis que 

evidenciavam que não existe uma única maneira, como o cânone da semana de 1922, de 

apreender ou definir o moderno.  

Para apreender como o moderno foi pensado pela Illustração Fluminense é 

preciso se aproximar mais dos objetivos que seus redatores traçaram ao lançar o 

periódico no mercado. O editorial, já apontado no texto em epígrafe que abre esse 

capítulo, pode oferecer indícios de quais eram as expectativas dos intelectuais que 

faziam parte desse projeto. O Editorial, também chamado de artigo de fundo, é um canal 

aberto entre os idealizadores e o público. Segundo Mônica Velloso, os editoriais das 

revistas buscam passar uma mensagem singular de que essas se julgam portadoras182. 

No editorial do primeiro número de Illustração Fluminense, a redação183 esboça uma 

linha de condução e alguns objetivos a que o periódico se destinava:  

 

 “Não é de certo convictos de um valor que não temos, mas 
simplesmente guiados pelo desejo ardente de bem servir a todos os 
corações amigos da prosperidade do povo, que apresentamos hoje, o 
primeiro número desta Revista ilustrada, que na altura de suas forças, 
trabalhará sempre em favor do progresso econômico, moral e literário 
do glorioso Estado que habitamos, ao qual devemos tanto amor 
quanto nos pode inspirar o mais sincero e ardente patriotismo dos 
tempos que decorrem.     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182Mônica Velloso. Modernismo no Rio de Janeiro: turunas e quixotes.Rio de Janeiro: Editora FGV, 
1996.p. 57-59.  
183 Todos os editoriaisda Illustração, assim como vários artigos de opinião, eram apócrifos, não eram 
assinados por nenhum colaborador específico, o que denota que aquele era um posicionamento da revista 
como um todo.!
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A “Illustração” tudo fará para que se difunda ainstrução entre 
nós, base de todo o progresso, da prosperidade e da vida do cidadão, 
dentro e fora do lar; porque sem ela, que é verdadeiro pão espiritual 
que fortifica a alma e aparelha o intelecto para as maiores conquistas, 
o povo brasileiro será sempre encarado como um conjunto imperfeito, 
incapaz de agir e de impor ao respeito das várias unidades que 
constituem o universo. 
 (...) 
 A nossa revista portanto, consciente e convicta do seu dever 
jornalístico, sai proclamando bem alto os sentimentos de amor, de 
imperecível concórdia, de acrisolada fé e de inteira confiança no 
portentoso futuro do nosso amado Brasil! 
 Entretanto, a intensificação de todas essas riquezas e o 
intercâmbio com os demais centros do país garantirão ainda maior 
progresso de tão maravilhosa terra. Esse deve ser um dos principais 
objetivos de uma publicação com fins patrióticos. 
 O Estado do Rio, incontestavelmente um dos mais ricos e 
prósperos da Federação, pelas suas produções variadas, riqueza do 
solo e desenvolvimento, principalmente da lavoura, indústria e 
comércio, servido pela mais completa rede de estradas de todo o 
Brasil, que servem à lavoura intensiva e indústria próspera e variada, é 
o berço de uma civilização que tem raízes profundas e desperta o 
máximo interesse da coletividade. 
 É sobretudo para as riquezas naturais do Estado que devemos 
olhar com especial atenção, nestes momentos terríveis de universal 
penúria, onde os mais ricos povos do planeta estão a braços com a 
fome.  
 A “Illustração” não perderá de vista tão momentosos assuntos, 
pois é principalmente da produção que surge a felicidade do país.  
 Assim, devotados agora a tão generosa causa, tomamos perante 
o público o sagrado compromisso de não despendermos esforços que 
não sejam em proveito da prosperidade material e moral da abençoada 
terra em que vivemos.”184 (grifos meus) 
 

 

O ideal patriótico fica expresso ainda no primeiro parágrafo, reforçado em 

outros trechos e pela própria definição de ser uma “publicação com fins patrióticos”. 

Com o advento da República houve a valorização do espírito patriótico, muitas vezes 

associado ao militarismo, e a proximidade do Centenário da Independência, em 1922, 

fomentou as discussões sobre a identidade e o futuro da nação. Assim como o 

nacionalismo, a educação foi uma das pautas republicanas também abraçada pela 

revista. O segundo parágrafo indica como a instrução é peça fundamental para a 

formação do cidadão e para o progresso do país, mas o projeto de educação proposto em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184A Illustração Fluminense. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 1.!
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outros artigos, que analisaremos mais adiante, era de uma educação rural, que fixaria o 

homem no campo e garantiria o estudo de técnicas agrícolas para a modernização do 

mesmo.  

&

Figura'3.'Primeira'página'do'número'um'da'Illustração+Fluminense.'Podemos'observar'a'abertura'da'redação'e'

parte'do'artigo'de'Oliveira'Vianna'apresentando'a'revista. 
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Outros dois temas destacados pelo editorial foram a agricultura e a identidade 

fluminense. Aliás, esses dois tópicos estão interligados, pois “progresso econômico, 

moral e literário do glorioso Estado” seria dependente da “riqueza do solo e 

desenvolvimento, principalmente da lavoura, indústria e comércio”. Há uma exaltação 

do Estado do Rio, reforçando que este era “incontestavelmente um dos mais ricos e 

prósperos da Federação”. Esse é um ponto muito importante não só para a Illustração, 

mas para todo o periodismo fluminense da época185. A secundarização política e a crise 

econômica do Rio de Janeiro frente a outros estados da federação, como São Paulo e 

Minas Gerais, foi um mote para a produção intelectual da época. A fim de desfazer essa 

imagem os periódicos buscavam celebrar as virtudes e potencialidades fluminenses, 

lembremos que o início do século XX representou um momento de reflexão nacional 

com a comemoração de um século de vida independente do país, e a construção de uma 

identidade para o Estado estava ligada à identidade da nação.  Para o projeto sugerido 

pela Illustração o resgate dessa identidade fluminense passava pelo campo, fonte de 

riqueza natural, e pela modernização da produção, pois a policultura era uma das 

propostas para se enfrentar a “penúria, onde os mais ricos povos do planeta estão a 

braços com a fome”. 

Além do editorial, outro artigo escrito por Oliveira Vianna intitulado “Uma 

iniciativa louvável” foi publicado no primeiro número para recomendar o periódico. Era 

um esboço do que seria a revista, uma apresentação feita por um intelectual renomado 

que comunicava aos leitores os contornos dessa iniciativa. 

 “Os fundadores da “Illustração” merecem os louvores de todos 
nós. 

Eles vão constituir aqui uma Revista em que as preocupações 
literárias não serão exclusivas, mas, ao contrário, darão espaço 
também às preocupações de ordem científica e social. O mal das 
nossas revistas, mesmo as que se publicam no grande centro do Rio, é 
serem muito exclusivamente literárias, isto é, limitadas ao terreno da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185Ver o gráfico de periódicos fluminense entre 1919-1937 no capítulo 1.  
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pura literatura de ficção. Pode parecer menos exato o asserto mas é 
justamente esse fato, essa con[vi]cção estritamente literária a razão 
[sic] da sua vida efêmera ou da sua circu[lação] limitada. Falta-lhes 
para anima [sic] interesse social, sem o que nenhuma o[bra] de 
pensamento, principalmente as obras de arte, têm condições 
definitivas de vitalidade e durabilidade. Hoje mais do que em outro 
qualquer tempo, o elemento social, a preocupação social, o interesse 
social se faz a base de toda a atividade mental. Todos nós temos que 
dar às cogitações do nosso espírito uma orientação que vise objetivos 
sociais e que tenham uma finalidade social. O tipo do sonhador 
isolado na sua torre de marfim indiferente ao meio que o cerca, e só 
preocupado em dizer das intimidades do seu coração ou do seu 
espírito é um anacronismo. Hoje, o sábio, mesmo recolhido no 
silêncio do seu gabinete, como o artista entregue ao lavor das suas 
obras, refletem as impressões de seu meio e os ideais dominantes do 
seu tempo, e é co[m] umas e outras que um e outro compõem os seus 
sistemas, as suas teorias, ou seus poemas. Toda a atividade espiritual 
das “elites” contemporâneas se embebendo assim das preocupações 
sociais e só vale e perdura quando a inspira um destino social, um fim 
que tenha sua objetividade “fora” do agente criador; no grupo, na 
comunidade, na pátria ou na raça.   

Os que lançam esta Revista à publicidade estão de certo, 
animados dessas mesmas ideias. Nas suas composições de arte, ou nos 
seus trabalhos de ciência um poema um romance, um conto, um 
estudo de política, de economia ou de moral, hão de fazer passar este 
largo espírito social, que anima todos os corações da mentalidade 
contemporânea. É a condição essencial do êxito do seu tentamen. Há 
tantas ideias em ebulição, tantos princípios, tantos sistemas de ação 
social, que a dificuldade está na escolha: as preocupações 
nacionalistas, por exemplo, estão ocupando cada vez mais largo 
espaço no espírito de nossas “elites”, e, embora ainda incertase não 
sistematizadas já a mocidade a elas se votam e por elas está 
começando a lutar, com a sinceridade e o entusiasmo de que é capaz.  

Os fundadores da “Illustração” saberão dar, estou certo, à sua 
pequenina folha, com o brilho do seu espírito e das suas letras, uma 
alta destinação social – e só assim, por pequeno que seja o seu âmbito 
de influência, ela valerá nobremente o esforço em fundá-la e propalá-
la.”186 (grifos meus) 

 

Oliveira Vianna marca que o diferencial da Illustração era não ser uma revista 

exclusivamente literária, mas que tinha uma preocupação científica e social. A tônica de 

seu texto estava em criticar a produção periódica contemporânea exageradamente 

voltada para o mundo das letras sem tratar de questões sociais.  A crítica convida o 

intelectual à reflexão social ao sair do isolamento de sua torre de marfim.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186Vianna, Oliveira. Uma iniciativa louvável.Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 1.!
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Marly Motta descreve que na terceira década do século XX houve uma rejeição 

da belle époque marcada por um anti-intelectualismo. 187  Vianna endossa esse 

argumento afirmando ser anacrônico o intelectual que é “indiferente ao meio que o 

cerca, e só preocupado em dizer das intimidades do seu coração ou do seu espírito”. O 

antiliberalismo e o nacionalismo também se fortaleceram nessa conjuntura, seja no 

pensamento tradicionalista, seja nas correntes de vanguarda que questionavam as 

tradições. Ao final do artigo, Vianna retoma essa questão das “preocupações 

nacionalistas” que ainda estavam “incertas e não sistematizadas”. Este seria o traço 

distintivo da Illustração: tratar de questões sociais, sistematizar propostas e discutir 

com seus leitores temas importantes para a sociedade fluminense.   

 No aniversário de seis meses da revista a redação comemorou com o artigo “A 

“Illustração Fluminense” no sexto mês. Meio do Caminho” ao dar ênfase à 

característica social que foi destacada por Oliveira Vianna.  

 

“A glória máxima desse sucesso, relativo embora, cabe sem dúvida, a 
essa plêiade ilustre de colaboradores da <<Illustração>>, que, 
reunindo – cientistas e literatos, cultores da forma e do belo, 
moralistas e sociólogos, e não raras vezes especialistas dos de maior 
competência – vem revolucionando o meio jornalístico, impondo ao 
país um novo gênero de publicação de utilidade comprovada nas 
múltiplas fases da atividade humana e sem descurar dos momentos de 
lazer preferidos por quase todos. 
(...) 
Em uma massa humana, que conta em seu seio oitenta por cento de 
analfabetos não é de admirar os constantes fracassos em outras muitas 
publicações que raro conseguem vencer na luta, mas, quando nessa 
mesma luta são combatidos os males sociais e a seleção consegue ser 
feita – eis a vitória coroando os feitos gloriosos.”188 (grifos meus) 

 

Ao definir o periódico como “um novo gênero de publicação de utilidade 

comprovada” seus redatores tentam particularizar a Illustração no conjunto do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187Motta, Marly. A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência.Rio de 
Janeiro: Editora da FGV, 1992.pg. 32!
188 A “Illustração Fluminense” no sexto mês. Meio do Caminho. Illustração Fluminense. Ano I,nº 6, 
1922. p. 11 e 12. 
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periodismo da época. Seria uma revista ilustrada, portanto “sem descurar dos momentos 

de lazer preferidos por quase todos”, mas que teve seu sucesso explicado por combater 

“os males sociais”, por não se limitar apenas aos assuntos literários. Em um país com 

oitenta por cento de analfabetos manter-se no mercado editorial era de fato uma luta, 

por isso a comemoração tão vibrante pelo aniversário de seis meses.  

Ainda nas palavras de Oliveira Vianna, nesse início do século XX, havia “tantas 

ideias em ebulição, tantos princípios, tantos sistemas de ação social, que a dificuldade 

está na escolha”. Quais foram a(s) escolha(s) da Illustração?  

 

Figura'4.'Aniversário'de'um'ano'da'revista.'O&aniversário&da&Illustração&Fluminense.&Illustração+
Fluminense.&Ano&II,nº&12/13,&1922. 
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3.1  

Por dentro da Illustração. 

 

Mais um ano de lutas e perseverança vê passar a <<Illustração>> que 
entra agora no seu terceiro ano de existência. Cumprindo fielmente o 
seu programa, esforçando-se quanto possível por bem servir o público 
de cuja confiança jamais desmereceu, a <<Illustração>> vai pouco a 
pouco, ganhando terreno na opinião pública do Brasil e é este o nosso 
melhor consolo, a nossa mais cara recompensa. 
Dispostos a prosseguirmos nas veredas que nos traçamos, 
continuaremos firmes no nosso posto a defender os interesses do 
Estado, com o mesmo ardor, com a mesma dedicação com que 
encetamos esta revista.189 

 

O texto acima faz parte de uma nota de aniversário publicada no número 23 da 

Illustração, que entrava, naquele momento, em seu terceiro ano de publicação. O artigo 

prossegue relatando as dificuldades de manter-se no mercado e exalta os colaboradores 

e os leitores pelo sucesso da revista, dado que não pode ser desconsiderado ao 

compararmos com o universo de outras publicações da época. A nota não é assinada por 

nenhum autor, sendo da redação como um todo, e destaca que a revista está seguindo 

“fielmente seu programa” e seus redatores “dispostos a prosseguirmos nas veredas que 

nos traçamos, continuaremos firmes no nosso posto a defender os interesses do Estado”. 

Esse é o ponto que merece realce, qual era o programa proposto pelos redatores da 

Illustração? Quais eram as questões de interesse do Estado, como afirma o trecho? O 

editorial do primeiro número, analisado anteriormente, oferece alguns índicos, mas é 

necessária uma panorâmica da revista para entendermos seus projetos.     

O periódico era publicado mensalmente e possuía as dimensões próximas a 

outras revistas ilustradas da época, 23 por 32 cm, e apresentava um número razoável de 

páginas, oscilando entre 30 e 40. Esse volume só era maior em alguns números 

especiais, como o número bimensal (12 e 13 de 1922) que comemorava o primeiro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189A Illustração Fluminense (nota de aniversário). Illustração Fluminense. Ano II,nº 24, 1923. p. 7.!
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aniversário do periódico e possuía 65 páginas.  Apresentava um padrão estético 

compatível aos seus pares, com um design moderno, usava a narrativa fotográfica como 

um recurso de comunicação com o leitor. Provavelmente devido ao alto custo, a revista 

não era colorida e seu interior era impresso em preto e branco. Mas para conquistar 

leitores, e se adequar ao padrão de suas congêneres, os redatores utilizavam como 

estratégia publicar ao menos as capas coloridas; por vezes o papel era colorido, mas a 

impressão, em tinta preta. Outro recurso para baratear os custos era imprimir páginas 

especiais, com fotografia; ou ainda alguma seção colorida em monocromia, geralmente  

em tons de azul, magenta ou verde.   

Os primeiros números eram impressos em papel comum, fosco, com uma 

gramatura maior, e um pouco mais denso. A partir de setembro de 1922, edição que 

comemorava o Centenário da Independência, a revista passou a ser editada em papel 

couché. As capas eram sempre impressas em papel cartão e traziam estampadas fotos de 

pessoas ilustres: políticos, personalidades históricas ou intelectuais fluminenses. Entre 

os nomes que foram destaque nas capas podemos citar o Dr. Eneas de Castro, secretário 

Geral do Estado, na edição de número 2; a Princesa Izabel, no número 4; o Dr. Arthur 

Leandro de Araújo Costa, presidente à época da Assembleia Legislativa, no número 7. 

A partir do número 10, de maio de 1922, a capa muda o padrão, ao invés de fotografias 

com a vinheta do título é impressa uma ilustração com uma tocha. Na base que 

sustentava a tocha havia livros, uma lupa, e um mata-borrão.  
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Houve uma alteração de padrão do periódico a partir de junho de 1923, a partir 

do número 23, com uma diminuição de seu tamanho, mantendo, a partir de então, o 

formato A5. Identificamos que esse é um momento de mudança para Illustração, talvez 

de inauguração de outra fase, pois as matérias passam a ser majoritariamente literárias e 

os assuntos fluminenses perdem um pouco o espaço no periódico.  

Ao longo dos anos de publicação a qualidade do papel caía em alguns 

exemplares, havia números bimensais ou o quantitativo de páginas era menor em 

algumas edições.190 A editora foi trocada por três vezes, os dois primeiros exemplares 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 O último semestre de 1922 teve três números bimensais. O número de 9 e 11, de abril e maio de 1922, 
e os números 20, 21 e 22, de março a maio de 1923 não estavam no arquivo da biblioteca nacional, o que 
pode ser uma falha da coleção ou pode ser que não tenham sido publicados.    

Figura&5.&Capa&da&edição&de&Janeiro&de&1924.&



!122!

foram editados por Luiz Desiderati, o terceiro número por Mariante Guimarães e C., e 

edições seguintes por Sociedade Typ-Alba. Os redatores foram alterados por algumas 

vezes e o número de colaboradores oscilava muito191. Mudanças que apontam sobre a 

dificuldade e a dinâmica de funcionamento do mercado editorial daquele momento.  

A princípio a redação ficava na Rua Nilo Peçanha, n. 99 e mudou-se para a  Rua 

Presidente Pedreira, n. 5, no bairro Icaraí, em Niterói. Capital do Estado, Niterói nesse 

período era um centro que congregava a intelectualidade fluminense. Os jovens letrados 

do interior fluminense iam estudar na capital, tentar a vida no mundo das letras ou 

apenas vadiar. As revistas sugiram como impressos alternativos aos jornais e se 

multiplicaram no fim do século XIX e, principalmente, nas primeiras décadas do século 

XX. Essas pequenas publicações tornavam o jornalismo como uma possibilidade 

profissional ao lado do ensino, da política e do funcionalismo público. São esses 

intelectuais de várias partes do Estado que integraram o quadro de redatores da 

Illustração. 

Inicialmente, o número avulso da revista era vendido a 400 réis e a assinatura 

anual custava 5$000 (cinco mil réis). Os proprietários cobravam 100$000 (cem mil réis) 

por um anúncio de uma página na seção de anúncios e 120$000 (cento e vinte mil réis) 

para fazer publicidade no lado interno da capa. Comparando com o valor de outros 

periódicos contemporâneos podemos ter uma ideia do quanto representava o preço da 

revista, já que calcular a conversão de moeda exige levar em conta taxas de inflação e 

outros fatores econômicos difíceis de precisar. Um exemplar da revista Careta ou da O 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Entre os nomes da redação, havia o destaque de Luiz Palmier como redator-chefe. Depois foram 
acrescidos outros nomes como Ignacio Raposo, no cargo de redator-secretário a partir de janeiro de 1922; 
J. Demoraes e Renato Guimarães como redatores, em maio do mesmo ano; e Francisco Abreu como 
redator-comercial a partir de junho de 1923. Entre os colaboradores a mudança era maior, a cada edição 
entrava ou saía algum intelectual. Apresentados como Drs, figuravam entre os principais colaboradores,  
A. R. Gomes de Castro; Guimarães Rebello, Oliveira Vianna, Gustavo Hasselmann, Luiz Palmier, Luiz 
Mendes, Mario Guedes, Coelho Netto, J. Demoraes; Tavares de Macedo; Inácio Raposo, Humberto de 
Campos, Jonatas Serrano, Soares Dias, Renato Lacerda, Mario José de Almeida, Simões da Silva, Tomaz 
Coelho Filho, Teodorico Lindsay, Alcindo Terra, Mabel de Castro, entre outros. 
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Malho, em 1922, custava 500 e 400 réis na capital federal, respectivamente, todavia 

essas tinham periodicidade semanal e eram títulos de grande circulação, com muitos 

anunciantes. Um número de A Revista, periódico fluminense com circulação quinzenal, 

também impresso em Niterói em 1922, saía por 500 réis. Dessa forma, a Illustração 

tinha um valor modesto se comparada a seus pares, dentro do preço de mercado. Apesar 

da pesquisa não foi possível obter números de circulação e de distribuição da revista 

para avaliar sua competitividade entre seus pares.  

 

3.2  

Organização interna: Seções e colunas 

 

A revista Illustração Fluminense na maioria das vezes abria seus números com a 

seção “Uma página da história do Brasil” assinada por Alexandre Max Kitzinger, 

membro do Arquivo Nacional. Como o próprio nome diz, a seção se dedicava a tratar de 

eventos históricos importantes para o país, como “O ano de 1821 no Rio de Janeiro. A 

partida de D. João VI para Portugal”, “O mês de agosto em 1822 – A viagem do 

Príncipe Regente D. Pedro do Rio a São Paulo”, “Estácio de Sá. Fundação da Cidade do 

Rio de Janeiro”. Iniciada em 1922, essa coluna dialoga com os preparativos para o 

Centenário da Independência, quando o resgate da história ganha muita importância.  

Algumas edições iniciavam com algum fato que marcou o mês ou matéria sobre 

a política fluminense. O número 26, de novembro de 1923, trazia um artigo sobre a 

Interventoria no Estado do Rio de Janeiro; o número bimensal 16/17, de 

novembro/dezembro de 1922, criticava “O Projeto Cincinato” que aumentaria os 

impostos para os funcionários civis, deixando de fora os militares e os funcionários da 

justiça. Também com uma crítica política, Guimarães Rebello, membro da Associação 
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de Imprensa, assinou a seção “A Política - cartas abertas” que abriu as últimas edições 

de 1921. O texto era no formato de uma carta que o autor dirigia a sua filha, uma 

espécie de crônica que comunicava aos leitores sobre política e sobre educação.  

Nas primeiras páginas estavam estampados poemas; pequenos artigos não 

assinados; curiosidades ou frases de intelectuais famosos; a ficha técnica da revista, com 

os redatores, a localização da redação e a lista de colaboradores; fotos e anúncios  

conforme a diagramação de cada exemplar. As seções variavam muito, sumiam, 

reapareciam e eram reinventadas ao capricho de seus idealizadores na tentativa de 

atender as demandas do mercado editorial. Em geral, quando uma nova seção era criada, 

não havia uma explicação ou destaque especial no propósito, talvez de, publicada no 

meio das outras, configura uma continuidade. Havia seções fixas que eram assinadas e 

geralmente ganhavam destaque com maior número de páginas, ilustrações ou 

fotografias.   

É possível identificar que as linhas centrais no programa da Illustração eram a 

questão da identidade e da política agrária fluminense em seu diálogo com o moderno. 

Todavia, tangenciavam essas linhas diversos temas de variedade como  futebol, teatro, 

cinema, moda, religião, história, pintura, festas populares, política, atualidades, 

economia, notícias internacionais mobilizados em suas páginas. Anteriormente 

apontamos que o subtítulo da Illustração Fluminense era “política, ciência, literatura, 

agricultura, indústria, comércio e esportes”. Tal  multiplicidade se materializou nas 

seções e nas colunas ensejando uma comunicação com distintos públicos. 
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Através dessas publicações, o leitor consegue percorrer as páginas da 
cidade, visitando seus bairros, paisagens naturais e tecnológicas, 
entrando em contato com personagens do cotidiano, partilhando seus 
problemas, passatempos e prazeres. Finalmente, a metrópole vai se 
convertendo em espetáculo nas revistas semanais ilustradas. (...) uma 
das especificidades das revistas no mundo editorial foi sua capacidade 
de conquistar tanto leitores do pequeno mundo letrado, composto 
pelas elites intelectuais, como o grande público, que integra e compõe 
o conjunto da sociedade brasileira.192 

 
 

A fragmentação em várias seções com diferentes assuntos permitia ao leitor 

percorrer, não só a cidade, no caso Niterói, mas o Estado como um todo. Além de tratar 

de temas de interesse social, a revista buscou entreter, divertir, como identifica o trecho 

acima, e conquistar leitores entre intelectuais, mulheres e o grande público. 

 É complicado identificar dentro dessa variedade seções fixas que perduraram por 

todas as edições. Muitas eram criadas ou desapareciam sem um esclarecimento da 

redação, alguns temas importantes eram trazidos ao público em forma de artigo, cujo 

título variava e não configurava a continuidade de uma seção. Nessa análise, optaremos 

por não fazer tabelas e quadros com colunas e seus redatores, mas escolhemos fazer 

uma descrição minuciosa dos temas centrais da Illustração e das diferentes linguagens 

em que esses foram comunicados aos leitores.     

 É possível observar três divisões temáticas na revista. A primeira seria as seções 

e artigos que se encaixariam no eixo de “variedades”; a segunda estaria dentro do 

projeto da revista de delinear a identidade fluminense e por último havia a pauta 

agrarista com colunas que discutiam a remodelação do campo para o Estado. Esses dois 

últimos tópicos estariam ligados, pois relacionar o mundo rural às propostas 

modernizadoras traria uma nova imagem para o Rio de Janeiro, tirando-o da crise 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 Oliveira, Cláudia; Velloso, Mônica; Lins, Vera. op. cit. p. 13 
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agrária que o assolava desde fins do século XIX193 e permitindo sua inserção na 

federação como um Estado próspero, um ator importante nos projetos pensados por 

ocasião do Centenário da Independência, de 1922.   

 A divisão proposta é um recurso metodológico para facilitar a apresentação de 

nossos argumentos. A classificação não estava clara na revista, tampouco era algo rígido 

de modo a compartimentar os temas, ao contrário, acontecia o atravessamento de 

tópicos com diferentes formas de abordagem e de diálogo com o público. O Centenário 

da Independência, por exemplo, era um assunto recorrente que atravessava as três 

divisões temáticas, pois aparecia em poesias ou contos – que estaria no eixo de 

variedades –, na preocupação com o analfabetismo, que era uma mácula para a imagem 

do Estado, ou ainda com a necessidade de levar “progresso” ao campo.  

 A importância de ser uma revista ilustrada e de variedades, como foi analisado 

anteriormente, estava na possibilidade de alcançar um maior número de compradores e 

garantir a manutenção do periódico. Por isso, dentro desse bloco temático estariam as 

seções femininas, a coluna de esportes, assuntos literários, questões religiosas e outros. 

Vamos, pela descrição dessas seções, pôr em (re)vista a Illustração. 

 Usualmente, a questão religiosa pontuava as páginas da revista, especialmente 

nas edições próximas aos feriados religiosos. A tradição católica, muito presente no 

cotidiano da sociedade, tornava a religião um tema que capturava leitores. Diferentes 

linguagens eram usadas para tratar desse tópico: poemas, gravuras com imagens de 

santos, crônicas sobre os ensinamentos de Jesus, fotografias. Além da tradição católica 

havia boa produção de artigos sobre o espiritismo. As décadas de 1920 e 1930 foram 

importantes para a difusão do kardecismo no Brasil, que serviu ainda de matriz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193Este ponto foi aprofundado no capítulo 2 desse trabalho. CIF.Ferreira, Marieta de Moraes. Em busca 
da Idade do Ouro. As elites políticas fluminenses na Primeira República (1889 – 1930). Rio de Janeiro: 
Ed. UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994.    
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sociocultural para a formação da Umbanda.194 Significativo observar um hibridismo 

religioso nas páginas do periódico, quando na mesma edição, de dezembro de 1921, por 

exemplo, publicava-se a matéria “O caráter de um médium” e nas páginas seguintes a 

nota “Jesus de Nazareth, o Cristo”.195 Em várias edições o cristianismo era tratado sob a 

perspectiva católica e espírita. Carlos Imbassahy196 era um dos colaboradores que 

escrevia sobre espiritismo e costumava fazer traduções de textos estrangeiros, como o 

publicado no número 26 de novembro de 1923, sobre “Memória sintética na iminência 

da morte”.197 Os poemas eram o principal veículo para os temas religiosos; aliás, não só 

para esses. 

 A literatura era um ponto importante para a revista, ainda que houvesse um  

destaque para as questões sociais. Presente no subtítulo da revista, a literatura era objeto 

de entretenimento para a sociedade, além de ser uma forma de militância intelectual. 

Ana Luiza Martins descreve que “a literatura se colocou em todo o periodismo da 

época, dado ao vezo daquela geração, às voltas com poesia, prosa e muita paixão.” 198 

Matéria comum às revistas, os assuntos literários marcaram presença nas páginas de 

Illustração com contos, crônicas, poesias e trovas permitindo aos seus leitores ter 

acesso a diferentes gêneros e a outras dimensões do letramento.  

 A seção literária “Vingança de Amor” teve a maior perenidade entre todas desse 

gênero. Seu autor Ignácio Raposo, era jornalista, professor e poeta; nascido no Estado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Lewgoy, Bernardo. A transnacionalização do espiritismo kardecista brasileiro: uma discussão inicial. 
Relig. soc.,  Rio de Janeiro ,  v. 28, n. 1, July  2008 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
85872008000100005&lng=en&nrm=iso>. access on  08  June  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
85872008000100005 
195 Marcio. O caráter de um médium. E Demoraes, J. Jesus de Nazareth, O Cristo. Illustração Fluminense. 
Ano I,nº 5, 1921. p. 7 e 10,11. 
196 Carlos Imabassahy nasceu na Bahia, foi magistrado e depois funcionário público do Ministério da 
Fazenda, no Distrito Federal. No mundo das letras dedicou-se à temática espírita escrevendo para revistas 
e fazendo tradução de textos. Era colaborador assíduo da Illustração e além das matérias espíritas 
escrevia sobre assuntos internacionais e históricos.  
197 Imbassahy, Carlos (tradução). Bonzano, Ernesto. Memória sintética na iminência da morte.  
Illustração Fluminense. Ano III,nº 26, 1923. p. 10 e 11. 
198Martins, Ana Luiza. op. cit. p. 277 
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do Maranhão há muito fazia parte do mundo das letras fluminenses. O subtítulo buscava 

atrair o leitor ao enunciar “Conto para o Centenário. Especialmente escrito para a 

Illustração Fluminense”. Iniciada no número 4, de novembro de 1921, a seção esteve 

presente na revista até as últimas edições em 1924. Ao final da trama de amor e de 

vingança havia o indicativo de continuação para capturar o público para o enredo do 

próximo número.  

Além de contos, crônicas, frases de homens ilustres e fábulas eram 

corriqueiramente publicadas, mas o gênero literário mais popular no periódico era a 

poesia. Muitas vezes para ocupar um pedaço em branco, no momento da diagramação 

da revista, ou abrangendo páginas inteiras a poesia predominava entre os temas de 

“variedades”. Não havia uma vinheta ou letreiro que indicasse a abertura de uma seção 

“Poesias”, mas em cada número havia páginas com o espaço dedicado às letras, 

configurando uma regularidade desse tema. Entre versos livres e sonetos, eram matéria 

de poesia assuntos religiosos, como é exemplo o soneto “À Maria Santíssima”, de 

Anísio Monteiro; a função social do poeta descrita em “Poesia Social” de Jonathas 

Serrano; as paisagens e temas fluminenses como “Icaraí, às ondinhas da Praia” de René 

Descartes de Medeiros.199 Odes à figura feminina, à inocência da infância, impressões 

de viagem, sentimentos e inúmeros outros conteúdos serviam de inspiração para os 

versos. Os poemas também faziam uma conexão com o campo ao ressaltar suas 

imagens positivas, como “A camisa do camponês” de Jonathas Serrano que poetizava a 

felicidade e a vida no campo; e “Na roça”, de Anísio Monteiro.   

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Os três poemas citados fazem parte do número Illustração Fluminense. Ano II,nº 12/13, 1922. p. 14, 
17 e 18. Os autores eram colaboradores da revista, com destaque para Renê Descartes de Medeiros, 
natural da Paraíba, poeta e funcionário da Receita Federal, autor de livros “Oração aos seios” e 
“Caminhada”. Renê fazia parte da Roda Literária do Café Paris, que era um locus de sociabilidade dos 
intelectuais fluminenses em Niterói. Jonathas Serrano era outro colaborador assíduo, professor e 
pedagogo lecionou no Colégio Pedro II e na Escola Normal; foi diretor do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e fez parte do movimento intelectual católico do Centro Dom Vital. 
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Na Roça 
Anísio Monteiro 

(...) 
Por isso eu sempre bendigo 

A sorte do lavrador, 
Plantando na terra o trigo 

E enchendo a casa de flor... 
 

Felizes, sois, lavradores, 
Vendo o nascer do arrebol! 

Fazendo brotar as flores 
Da terra, ao calor do sol! 

 
 
 O poema realça a felicidade da vida no campo que faz parte de uma produção 

literária, como destacamos no capítulo anterior, mas que dialoga com o programa 

central da revista ao buscar reinventar o campo e atribuindo-lhe cenas idílicas e 

positivas.  

   Dentro do eixo “variedades” também estavam seções voltadas para o público 

feminino. A leitura como uma prática feminina, ainda que circunscrita às classes mais 

abastadas, já se configurava desde o império. As mulheres eram um público consumidor 

importante para as revistas da época, basta observar no início do século XX a existência 

de uma imprensa feita por mulheres e para as mulheres.200 Tarefa delicada seria 

caracterizar as seções por gênero, afinal a poesia, como destacamos acima, poderia 

também ser tema de interesse das leitoras, mas refiro-me às seções em que a escrita 

afirmava um direcionamento para temas, à época, definidos como femininos. A título de 

exemplo, podemos citar as “Notas Sociais”, com fotografias e artigos sobre casamentos, 

óbitos e festas da sociedade fluminense; “Seção Bordados” com ilustrações de pontos e 

desenhos para bordar; “A “Illustração” Elegante” em que eram publicadas figuras de 

moças com vestidos alinhados; “Seção Infantil” que exibia gravuras de crianças com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Buitoni, Dulcília Schroeder. Imprensa Feminina. São Paulo, Ática, 1990. Um marco na imprensa 
especializada para a mulher é a “Revista Feminina”. Surge em 1914, com periodiocidade mensal e 
tiragem de mais de 30.000 exemplares, distribuída nacionalmente.  
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diferentes tipos de vestuário; “Penteados Modernos” destacando as tendências para os 

cabelos; “A arte culinária” com receitas de “croquetes na simplicidade” ou de “geléia 

melindrosa”.    

 Dulce Buitoni considera que a imprensa feminina dos anos de 1920 trabalhava o 

ideal de uma mulher sacerdotisa do belo, o que explicaria as matérias sobre concurso de 

beleza e modismos da época. Simultaneamente, construía-se a imagem da mulher como 

cultivadora de valores espirituais, consciente e informada sobre saúde e os 

acontecimentos do contexto social201. Na Illustração Fluminense havia destaque para 

esse papel da mulher ao trazer informações sobre biografias femininas202, o papel da 

mulher em outras sociedades203 e artigos que buscavam uma clara comunicação com as 

leitoras ao propor um redimensionamento dos temas de domésticos. A “Coluna 

Científica” travava um diálogo com as leitoras sobre hábitos “modernos” de saúde ao 

aconselhar sobre as causas da mortalidade infantil ou sobre os cuidados com a 

alimentação na infância.204 Pauta republicana fundamental, a questão da saúde e da 

necessidade de mudança de alguns hábitos lançava um novo olhar sobre “a rainha do 

lar” valorizando sua ação enquanto agente social.  

 Importante observar que a questão sanitária, tema muito caro aos intelectuais das 

primeiras décadas do século XX, estava diluída entre o entretenimento que a revista 

ofertava a seus leitores. Em Janeiro de 1922 há a inauguração da seção “Conselhos 

Úteis”. Escrita em uma linguagem muito acessível, explicava a seu público 

acomposição química de produtos e dava receitas caseiras de higiene:  como evitar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201Ibidem. p. 63 e 64. 
202 Alguns poemas eram assinados por mulheres, no número 3, de 1921, além da poesia havia uma 
biografia destacando a autora. Gonçalves, Isaura Tavares. Saudade. Illustração Fluminense. Ano I,nº 3, 
1921. p. 4. 
203 Raposo, Inácio. A mulher na Antiguidade Clássica. Illustração Fluminense. Ano I,nº 10, 1922. p. 11 e 
12. 
204 Santos, Violantino dos. Porque se morre tanto nos primeiros dias de existência. Coluna Científica. 
Illustração Fluminense. Ano I,nº 8, 1922. p. 26. E Santos, Violantino dos. Alimentação na primeira 
infância. Coluna Científica. Illustração Fluminense. Ano I,nº 5, 1921. p. 4. 
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mau hálito e clarear os dentes foram temas de uma das colunas. Rotinizar a ciência ao 

explicar o “fazer científico” de modo simples foi um aspecto desse impresso.  

 Havia uma infinidade de outros temas de cultura que estariam ligados ao mesmo 

alicerce que chamamos de “variedades”, que buscava divertir e informar.  A publicação 

de partituras dos ritmos populares da época como o tango para piano ou o Fox-trot; a 

seção “Esporte” que divulgava os resultados dos campeonatos locais; a tradução de 

trechos de textos estrangeiros, como na edição de dezembro de 1921, que trazia o artigo 

“O casamento na Rússia”205, uma versão de um texto francês, que desmentia o fato dos 

bolcheviques socializarem suas mulheres obrigando-as ao amor livre. A matéria é 

hilária se observada em nossa perspectiva contemporânea, mas certamente era pauta 

importante sobre a informação de realidades muito distantes ao leitor fluminense. Nessa 

mesma edição o artigo “Sistemas sociais” descrevia considerações sobre o 

socialismo206. 

As matérias e colunas que estariam na divisão temática de “variedades” foram 

importantes para conquistar e entreter leitores. O segundo eixo temático, que propomos 

em nossa análise, desejava mais que entreter, buscava decantar na memória coletiva 

uma identidade fluminense para o seu público consumidor. A despeito de ser impressa 

em Niterói, e faltar dados sobre a circulação e distribuição, a revista se autodenominava 

fluminense, com matérias sobre todo o Estado, indicação de correspondentes nas 

cidades do interior e viagens de seus colaboradores registradas em fotografias e 

crônicas. Produziam-se registros e interpretações sobre o Estado, diferentes formatos 

foram utilizados para mapear o que era “ser fluminense”. 

No primeiro exemplar, de agosto de 1921, foi publicado um texto que confirma 

esse propósito da revista. Em “Assuntos Fluminenses – pelos municípios” descrevia que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Tassin, N. O casamento na Rússia. Tradução de La Revolution Russa. Illustração Fluminense. Ano 
I,nº 5, 1921. p. 11 e 12.  
206 I.V.R. Sistemas Sociais. Illustração Fluminense. Ano I,nº 5, 1921. p. 13 e 14.!
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o impresso publicaria “notas de valor sobre os demais municípios fluminenses”, para 

acompanhar o “progresso” de todo o Estado apontando que seria uma seção de interesse 

de todo interior.207 A seção “Illustração em...” representou bem esse ideal. Recorrente 

nas publicações, sua narrativa era fotográfica ao registrar a capital Niterói e as diversas 

cidades do interior do Estado do Rio. Como sugere o título, as reticências eram 

completadas pelo local a ser documentado pela seção: “Illustração em Bom Jesus de 

Itabapoana”, com a imagem uma confeitaria da Fábrica de balas Progresso 208 ; 

“Illustração em Campos”, com a fotografia do Parque Nilo Peçanha209; “Illustração em 

Rio Bonito”, exibia a Câmara de Vereadores e a Praça Portella210. A intenção era 

mapear o Estado do Rio, mostrando  aos leitores lugares distintos, formando uma noção 

de pertencimento do que era “ser fluminense”. A “Illustração em” era uma seção fixa e 

assídua, mas outras usavam a linguagem fotográfica no mesmo sentido como “Nossas 

Cidades”, “Nossas Riquezas”, “Arquitetura Fluminense” e “Paisagens fluminenses”, 

esta com fotografias das belezas naturais do Estado. Não havia texto nessas seções, 

apenas pequenas legendas, a fotografia era a linguagem. 

As imagens e as fotografias ampliaram a narrativa da Illustração Fluminense 

inserindo-a na categoria de “revista ilustrada”. A revista era ricamente ilustrada, com 

reproduções de pinturas, desenhos e, principalmente, fotografias. Os retratos vendiam 

produtos e espalhavam a noção de uma cidade em transformação, capturavam a ideia do 

progresso. A linguagem fotográfica representava um avanço da técnica que ilustrava o 

artigo, a notícia e que despertava o desejo de o produto  ser consumido. Além de ser a 

materialização do almejado desenvolvimento que redefiniria a identidade do Estado do 

Rio de Janeiro.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 Assuntos Fluminenses. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 2. 
208 A Illustração em. Illustração Fluminense. Ano III,nº 25, 1923. p. 13. 
209A Illustração em. Illustração Fluminense. Ano I,nº 2, 1921. p. 23.!
210A Illustração em. Illustração Fluminense. Ano I,nº 7, 1922. p. 8.!
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&

Figura' 6.' Seção' Fotográfica' “Nossas' Riquezas”' ilustrada' com' a' foto' de' uma' fazenda.' A' legenda' descreve:'

“Importante' propriedade' agrícola' no' vizinho' município' de' São' Gonçalo,' pertencente' ao' ativo' industrial' e'

lavrador'Coronel'Francisco'Santos,'notandoQse'a'pitoresca'residência,'o'campo'e'os'vastíssimos'laranjais.”' 

 

Os instantâneos criavam elo com o público ao documentar temas cotidianos: a 

cidade, o interior do estado, os símbolos da modernização, os artistas de cinema e de 
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teatro, os retratos da alta sociedade fluminense, os retratos sobre política e educação. 

Importante salientar que linguagem fotográfica é universal, não é necessário o domínio 

das letras para que haja a comunicação, o diálogo é imediato e ampliava as 

possibilidades de leitores. À fotografia era conferido um caráter de testemunho verídico 

dos acontecimentos, uma materialização dos avanços que a revista desejava enfatizar 

reiterando a imagem de progresso e modernidade para o estado fluminense. 

 

“A fotografia, como instrumento de divulgação de ideias, apresentava 
um projeto de cidade que antecipava sua verdadeira construção. O 
documento iconográfico pretendia ser o registro da fundação de um 
(novo) tempo, posto em marcha pela detonação de 'políticas' de 
estabelecimento de memória, a qual tende a ser dinâmica, moderna e 
criadora.”211 
 
 

Esse instrumento era parte fundamental do formato da Illustração, possuía 

caráter de testemunho real dos acontecimentos e legitimava a ideia de moderno proposta 

por seus intelectuais. A fotografia permitia a possibilidade de exprimir não só fatos, mas 

as múltiplas sensações e associações que elas evocavam. Estabelecem memórias, pois a 

exemplo do historiador que em sua narrativa interpreta e enquadra o passado, o 

fotograma cria uma moldura daquilo que desejava ser exibido. A fotografia e seu 

enquadramento proporcionavam outro olhar sobre o real, uma nova narrativa criadora 

de representações e de memórias que a revista buscava comunicar a seus leitores. 

As imagens têm um papel tão importante quanto os textos. Elas próprias são 

textos. Além de narrar, elas mitificam personagens, lugares e eventos. Outro recurso 

usado para redefinir a identidade do Estado era a afirmação de nomes de fluminenses 

ilustres. No número 4, de novembro 1921, há uma matéria sobre a inauguração da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211Reznik, Luís; Araújo, Marcelo da Silva. Imagens constituindo narrativas: fotografia, saúde coletiva e 
construção da memória na escrita da história local. Revista Hist. cienc. saúde-Manguinhos. Rio de 
Janeiro: Set 2007, vol.14, nº3. p. 1028. Ver também Mauad, Ana. “Na mira do olhar: um exercício de 
análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas, na primeira metade do século XX”. In: Anais do 
Museu Paulista, São Paulo: USP, v.13, 2005. 
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estátua de Joaquim Manoel de Macedo em Itaboraí, cidade natal do escritor, e é feito 

um elogio à intelectualidade que o Estado do Rio de Janeiro produziu. Ao destacar a 

atuação de homens de letras, políticos e personalidades criava-se um orgulho da terra, 

um sentimento de pertencimento a esse lugar.  

 

&

Figura' 7.' Fotografia' sobre' a' Exposição' do' Centenário' da' Independência.' Exemplo' da' narrativa' fotográfica' da'

revista.' 

 

 

No texto “Cidade de ouro”, publicado na edição de julho/agosto de 1922, foi 

feita uma homenagem ao poeta fluminense Murillo de Araújo por ocasião do 

lançamento de seu livro sobre a capital e das críticas negativas que o autor recebeu.  
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“Os exclusivistas, os que não querem, ferrenhamente, acreditar 
na Beleza multânime, e, por conseqüência, nos múltiplos processos 
capazes de apreender, hão de amuar-se com o jovem poeta, que não se 
conforma com repetir sediços lugares comuns, imagens 
desbotadíssimas, versos equisilábicos e homorythmicos [sic]. 

Não resta a menor dúvida de que Murillo é um temperamento 
bizarro, com extraordinária, original capacidade de sentir. É um 
modernista, ansioso do <<mais longe>>, mas que traz em si mágoas 
afastadíssimas no tempo, torturas seculares numa existência de vinte 
anos... tristezas de cuja origem incerta expressivamente fala: (...)”212 

 

A defesa exalta o aspecto modernista do poeta, que rejeita o lugar comum e por 

isso é criticado. Murillo Araújo era colaborador da Illustração, adjetivá-lo como 

modernista significa inserir o poeta e a sua produção na revista como contemporânea ao 

movimento cultural da capital Rio de janeiro e de outros Estados da Federação. Esse é 

apenas um exemplo de vários artigos e notas que exaltavam os redatores e 

colaboradores da revista. As personalidades históricas nascidas no Rio de Janeiro 

também eram exasperadamente elogiadas a fim de destacar o Estado no quadro da 

Federação. Em “Arremedo de Crônica” Américo Rodrigues destaca a contribuição de 

Gonçalves Lêdo para a História Nacional. 

 

“O fluminense Joaquim Gonçalves Lêdo, que foi o principal 
construtor de nossa independência, conforme pudemos verificar em 
estudo dos acontecimentos políticos dessa época, não é lembrado pela 
pátria ingrata, que levantou monumentos a José Bonifácio e Pedro I, 
simples adesistas. 

Nem a homenagem de uma praça ou de uma rua tem o 
glorioso esquecido. Mas ainda é tempo. Ao governo fluminense, ao 
povo fluminense, compete a nobre empresa de focalizar agora, no 
primeiro centenário da independência, a figura augusta, abnegada e 
empolgante de Joaquim Gonçalves Lêdo, o tribuno, o jornalista, o 
chefe verdadeiro da revolução emancipadora de 1822. E ainda que 
tardiamente, como se fez com Felipe dos Santos, a pátria lhe seja 
agradecida, dando-lhe nas páginas da História o pedestal que lhe 
cabe.”213 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212D’ Azevedo, Otávio. Cidade de Ouro. Os últimos poemas de Murillo Araújo Illustração Fluminense. 
Ano II,nº 12/13, 1922. p. 31 e 32. 
213 Rodrigues, Américo. Arremedo de crônica. Illustração Fluminense. Ano I,nº 10, 1922. p. 4. 
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Para embasar sua crítica, o autor cita o livro “Mentiras Históricas”, publicado 

recentemente à época, que destaca como a história nacional esqueceu alguns 

personagens, entre eles Gonçalves Lêdo, louvado como herói da independência. No 

texto acima é possível observar o destaque do autor para o Centenário da 

Independência, momento de “corrigir” os erros, ou seja, de resignificar o papel dos 

fluminenses na história nacional. A publicação dessa e de outras matérias históricas às 

vésperas do aniversário da nação buscavam construir nos leitores outro sentimento de  

identidade para Estado. 

Esse era um projeto dos redatores comunicado na revista com diferentes 

linguagens, com narrativa fotográfica, como exposto acima, com a criação de um 

panteão de fluminenses ilustres214, com poesias sobre as cidades do interior, as belezas 

de Niterói e também com textos pedagógicos que diretamente doutrinavam sobre a 

relevância do Estado. Apesar de ufanistas, as matérias também faziam críticas, políticas 

inclusive, apontando as melhorias de que necessitava a economia fluminense, mas 

nunca negando as potencialidades desta. É o caso do texto “Era Nova” de Luiz Palmier.  

 
“O Estado do Rio de Janeiro, através da história de nossa terra, 
desempenhou sempre, em todos os ramos da atividade humana – nas 
artes, letras, ciências, comércio, indústria e agricultura papel dos mais 
salientes, colocando-se em todos os tempos, como astro de primeira 
grandeza entre os mais progressistas da terra brasílica.  
Constituindo por si só uma verdadeira potência econômica, teve 
sempre a vantagem máxima de servir de intercâmbio entre os grandes 
centros de produção e os centros de consumo e exportação. São 
vantagens extraordinárias que se aliam a outras muitas, de clima 
ameno e variadíssimo, além da multiplicidade das zonas em que pode 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 A seção “Perfis Acadêmicos” elegia um intelectual para traçar a sua biografia; além disso, no número 
dois, de setembro de 1921, é publicado o texto “Brasileiros Ilustres. O Brasil perde alguns dos mais 
notáveis filhos”. O artigo elencava diversos nomes e louvava os fluminenses por a sua atuação na história, 
na economia ou nas letras do país. Interessante pontuar o nome de Manoel Lemgruber, lembrado por seu 
destaque na atividade agrícola. “Não somente os políticos e homens de letras nos modernos tempos 
conquistaram as posições de destaques. Também os que afastados dos centros, depois das múltiplas 
conquistas, dedicam-se a atividade agrícola e industrial, tornam-se notáveis pelos reais serviços prestados 
à pátria. Num desses casos está sem dúvida o Comendador Manoel Ubelart Lemgruber, que tomou parte 
saliente no desenvolvimento econômico do país, através dos tempos”.Brasileiros Ilustres. O Brasil perde 
alguns dos mais notáveis filhos. Illustração Fluminense. Ano I,nº 2, 1921. p. 13-15.  
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ser subdividido, desde as baixadas pantanosas até a máxima altitude 
brasileira com três mil metros, no Itatiaia. 
(...) 
A capacidade de trabalho do fluminense, através de todas as 
vicissitudes, em épocas das melhores para seu <<habitat>>, ou em 
péssimos estágios de crises econômicas, foi sempre reconhecida como 
inconfundível em todos os tempos. 
(...) 
No século da comemoração centenária, também a contribuição 
fluminense deveria ser proporcional ao mesmo passado e elevado aos 
píncaros da glória em prosa e verso como todas as épocas. 
Centro de produção, centro de grande consumo, centro exportador e 
importador, e, portanto, centro de vasto intercâmbio comercial – 
estava a faixa litorânea do Estado do Rio fadada a ser o entreposto 
natural de toda uma vastíssima região brasileira. 
(...) 
No evoluir constante que devia presidir o movimento progressivo de 
uma civilização em embrião, as estradas carroçáveis deviam aparecer 
como complemento à obra inicial originada nas necessidades 
insaciáveis dos núcleos centrais da primitiva população sertaneja. 
(...) 
Como conquista mais moderna aí está a União e Indústria, que 
figurava ao lado de outras e que talvez por mais acessível se acha em 
parte reconstruída. 
A lição do passado ainda nos é apresentada em linhas gerais como a 
orientação moderna a ser seguida, apesar das modernas conquistas dos 
trilhos de aço e outras de maior vulto. 
Empreendimentos sem par dos nossos antepassados poderia ainda ser, 
não somente o orgulho e o padrão de glórias dos fluminenses de hoje, 
mas sim deveria representar o <<símile>> para os que quisessem nos 
tempos modernos trabalhar pelo engrandecimento da mesma terra 
fluminense. 
Um vasto plano de estradas de rodagem, que em demanda dos centros 
de produção partissem do litoral e principalmente dos centros 
populosos de consumo e exportação, representaria o maior serviço 
prestado ao torrão fluminense, já esgotado pela erva daninha da 
politicagem. 
(...)  
Comemoramos agora o centenário de uma civilização algumas vezes 
centenária. 
Eis o momento de despertar as energias armanezadas... 
O gigante que dorme acorda resoluto e ágil! 
Mocidade fluminense, eis o momento de se agitar em um esforço 
último em proveito da terra fluminense. 
O Centenário deve ser o toque de clarim...”215 

 

Assinado por Luiz Palmier (1893-1955) – médico que foi destaque entre os 

letrados e políticos do município de São Gonçalo, tendo participado da Liga Gonçalense 

contra o Analfabetismo; fundador e colaborador de periódicos locais; e diretor do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Palmier, Luiz. Era Nova… Illustração Fluminense. Ano II,nº 12/13, 1922. p. 7 e 8. 
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Hospital de São Gonçalo216 – o título já anuncia a intenção do texto: “Era Nova”. A 

expectativa do autor ao fazer uma releitura da tradição era projetar novos tempos para 

os fluminenses, inaugurados com o Centenário da Independência. Os dois primeiros 

parágrafos sublinham o papel do Estado nos diversos ramos de atividade ao realçar 

aspectos econômicos e geográficos que o colocariam entre os astros de primeira 

grandeza da nação. Certamente uma realidade que não era mais a do Rio de Janeiro, 

pois com República, São Paulo e Minas Gerais se destacam em âmbito nacional. O 

resgate dessa Idade de Ouro perdida foi uma forma que os fluminenses encontraram 

para relembrar o apogeu que o Estado viveu nos tempos de província do Império. O 

papel do cidadão comum é salientado por sua capacidade de trabalho, ainda que em 

tempos de crise. A crise a que se refere foi a que em fins do século XIX afetou a 

economia do Estado do Rio e, por consequência, seu prestígio político, principalmente 

com o novo regime republicano. 

Para modificar esse quadro, Palmier propõe que na comemoração do Centenário 

“a contribuição fluminense deveria ser proporcional ao mesmo passado e elevado aos 

píncaros da glória em prosa e verso”. Ao justificar sua demanda, o Rio é exaltado como 

entreposto comercial importante e centro de civilização. Ao lado dos “modernos” trilhos 

das estradas de ferro e da “moderna” Indústria o autor – fazendo jus à intenção da sua 

seção “Problemas Econômicos” – faz um apelo para a construção de estradas 

carroçáveis que complementariam o transporte e ligariam os núcleos centrais a 

população sertaneja. O texto é longo, portanto só reproduzimos algumas partes, e 

demanda que a construção de estradas e ferrovias como uma possibilidade de solução 

para escoar a produção do interior do Estado, ainda carente e suscetível às politicagens.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216Reznik,!Luís!(org).!O!intelectual!e!a!cidade:!Luiz!Palmier!e!a!São!Gonçalo!moderna.!Rio!de!Janeiro:!
EdUERJ,!2003.!
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Ao findar do artigo, Palmier convoca a mocidade a mudar esse cenário em favor dos 

fluminenses. 

&

Figura'8.'Artigo'“Era'Nova”'e'sua'narrativa'sobre'a'identidade'fluminense. 

 

O texto é exemplar do bloco temático que propomos para o estudo da revista, de 

reconstrução da identidade fluminense. Palmier recomenda a volta à tradição e novas 

medidas econômicas para mudar a imagem do Estado do Rio, elegendo como marco o 

Centenário da Independência momento de debate e de possibilidade de reinvenção do 

Estado.  Reinvenção que atravessava o campo, literalmente, nas palavras do autor, com 
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a construção de estradas, para escoar a produção rural e com outras pautas que seriam 

propostas pelo periódico. Entramos, então, no terceiro eixo temático que observamos na 

divisão de colunas da Illustração: o campo. Havia uma agenda agrarista descrita em 

seções, artigos e notas que discutiam a remodelação do campo para o Estado do Rio de 

Janeiro. O seu editorial de lançamento, analisado no início do presente capítulo, já 

asseverava o objetivo em discutir temas de interesse social ao retirar o intelectual da 

torre de marfim e permitir que sua obra tenha uma ação social. A militância da 

Illustração voltava-se para o campo, especialmente para pensar políticas agrárias. 

Lembremos que a discussão agrarista não era uma exclusividade do Estado do 

Rio de Janeiro. Indicamos no segundo capítulo desta tese como a discussão era nacional 

e complexa, não sendo apenas um movimento conservador das elites decadentes, ao 

contrário, o campo se inseria nos debates modernistas. Grupos intelectuais professavam 

um novo olhar sobre o rural. É nesse movimento que a Illustração se insere, ao pensar 

políticas agrárias capazes de reconfigurar a imagem de atraso do campo.      

Imagens acerca do campo eram muitas, romantizadas ou rotuladas pela 

insciência. Em um mundo que se desmanchava no ar, como argumenta Marly Motta, o 

homem moderno buscava suas raízes na tradição. “O retorno ao campo e a valorização 

do setor agrário eram difundidas como a possibilidade concreta de um mundo 

harmonioso, marcado pela gentileza e honradez.”217  Na Illustração Fluminense o 

retorno à natureza tinha uma vertente idílica que aparecia nas poesias, principalmente; 

mas havia uma questão prática: reinventar e inserir o Rio de Janeiro nos debates sobre a 

modernidade. Se a vocação agrícola era o que movia a economia do Estado, pensar-se-

ia acerca dessa vertente de ingressar na modernidade. Por isso a maior parte dos artigos 

era assertiva, examinava soluções que modernizariam o campo. Podemos assinalar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Motta, Marly (1992). op. cit. p. 33.  



!142!

algumas das propostas fundamentais que investigaremos a partir das seções, a saber, a 

educação rural, que informaria e fixaria o homem no campo; mudanças para o crédito 

agrícola e outras condições basilares à produção e ao seu escoamento; estratégias de 

organização da propriedade através da rotação de culturas e da pequena propriedade;  

possibilidades de estruturação e comércio, como cooperativas e feiras livres; 

simplificação da linguagem com ensinamentos de novas técnicas de modernização 

agrícola; além de criar uma memória positiva a respeito do fazer agrícola ao exibir 

fotos, narrar exemplos internacionais bem sucedidos, familiarizar os leitores com 

instituições de ensino e prática agronômicas, construir conceitos onde o lavrador não era 

mais o “Caipira” agora entendido como “Empresário Rural”.  

 

3.3  

O campo como matéria 

 

A Illustração Fluminense é uma fonte interessante para esta pesquisa porque era 

uma revista ilustrada e de variedades, diferente das demais revistas técnicas que 

estudaremos no próximo capítulo. Como conseguiu conciliar diferentes públicos por 

tanto tempo (1921 -1924) em um mercado editorial com tantas peculiaridades? De que 

maneira o campo foi abordado de forma a atingir o agricultor, especialista no assunto, e 

se comunicar com os leitores da cidade? Mediante a variedade de seções os assuntos 

técnicos e os tópicos de política agrária aludiam à economia em um sentido lato, 

originando diferentes formatos para a comunicação com os leitores.  

A principal seção que tratava de assuntos agrários era a “Lavoura, Criação e 

Indústrias Rurais”. Escrita por Tohmaz Coelho Filho, fixa e com regularidade linear, a 

seção não pulava um número. Seu perfil era mais técnico, com dicas para a 
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modernização da produção, indicando que um dos perfis dos leitores da Illustração era 

o lavrador, aquele que se relacionava diretamente com a terra. Na edição de setembro 

1921 saiu uma nota da redação que preparava os leitores para a aposta da revista.    

 

“A “Illustração Fluminense” no intuito de dar cabal execução 
ao programa que traçou, envidando esforços a fim de que possa 
tornar-se, muito em breve, um periódico de alguma utilidade para o 
público ledor em geral, pela dilatação de seus moldes a interessar a 
todas as profissões em que se divide a atividade humana brasileira, 
inaugurará, no próximo número de Outubro, – sob o título Lavoura, 
Criação e Indústrias Correlatas, – uma seção agronômica, dedicada, 
principalmente, aos interesses dos lavradores, criadores e industriais 
agrícolas do Estado do Rio de Janeiro.  

Nela merecerá especial atenção o divulgamento de conselhos 
práticos sobre todos os assuntos agrícolas, a par de algumas notas 
científicas, propriamente de caráter teórico, necessárias, muitas vezes, 
à perfeita elucidação das questões aplicadas. Esta seção fica, desde já, 
franqueada a todos que a ela queiram dirigir-se para consulta ou 
informação.  

A ILLUSTRAÇÃO FLUMINENSE confiou a nova seção à 
direção do Engenheiro Agrônomo Dr. Tomaz Coelho Filho, seu 
colaborador desde o início, que aos doze anos de idade estreava no 
jornalismo agrícola com um substancioso artigo na revista paulista 
“Chácaras e Quintais”. O Engenheiro Coelho Filho, depois de fazer 
com distinção o curso de três anos da Escola Prática de Agricultura, 
mantida pela Sociedade Nacional de Agricultura no Horto da Penha, 
Capital Federal, foi aos Estados Unidos da América do Norte, onde, 
por mais de três anos, frequentou as Universidades de Cornell e 
Missouri, sempre com brilhantismo, vindo concluir os estudos no 
Brasil, na Escola Superior de Agricultura, Medicina Veterinária e 
Química Industrial Agrícola.” 218 (grifo original)     

 

A nota descreve os objetivos da seção ligados à proposta inicial dos redatores de 

fundar uma revista “em favor do progresso econômico, moral e literário do glorioso 

Estado”219. A preocupação com “um fim social” e “útil” marcou a interlocução da 

redação com os leitores, na tentativa de diferenciar a Illustração das suas congêneres. O 

trecho aponta que público a revista desejava alcançar, “lavradores, criadores e 

industriais agrícolas do Estado do Rio de Janeiro”. A ausência de dados sobre sua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Lavoura, Criação e Indústrias Rurais. Illustração Fluminense. Ano I,nº 2, 1921. p. 5. 
219 Trecho do editorial de lançamento da revista, analisado no início do presente capítulo. A Illustração 
Fluminense. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 1. 
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circulação nos intriga sobre a diversidade de leitores que se almejava, consumidores do 

campo e da cidade, já que a redação e a tipografia se localizavam em Niterói.  

A breve biografia do autor endossa a qualidade da coluna e demanda a sua 

leitura. A titulação acadêmica de Thomaz Coelho Filho, em uma sociedade de iletrados, 

chama atenção sendo uma forma de dar respaldo “científico” ao texto. Palavra que é 

quase uma categoria para os redatores, “ser científico” era uma forma de combater os 

atrasados métodos de produção do campo e, portanto, modernizá-lo. Depois de listar as 

várias instituições de ensino agronômico que contribuíram para a formação do autor há 

um realce para a sua instrução nos Estados Unidos. O paradigma norte-americano  é 

uma inspiração para as propostas lançadas pela revista, pois o modelo de pequenas 

unidades produtoras era um exemplo a ser imitado pelos fluminenses. A publicidade 

para a seção realça que o autor muito precocemente se iniciou no mundo das letras ao 

ter publicado um artigo na revista paulista “Chácaras e Quintais”220, precursora nas 

publicações rurais no país, e fonte de inspiração para a Illustração, que assim como a 

congênere paulista, desejava tratar de assuntos científicos com uma linguagem simples. 

A seção “Lavoura, Criação e Indústrias Rurais”, também publicada como 

“Lavoura, Criação e Indústrias Correlatas”, iniciou no número três, de outubro de 1921, 

e foi publicada com esse título até dezembro de 1922. Nas edições posteriores, os 

artigos de Tomaz Coelho Filho eram impressos de acordo com o tema a ser tratado, 

como “Conselhos práticos sobre Ovinotecnia” ou ainda “Poda das Plantas e sua técnica” 

e outros termos técnicos sobre os quais escrevia o autor221. 

Na estreia da coluna o autor diz a que veio: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 A revista “Chácaras e Quintais” foi criada em 1910, pelo imigrante italiano Amadeu Amadei 
Barbiellini, e circulou até 1969. A revista foi uma das principais fontes da comunicação rural no Brasil, 
sendo um veículo de divulgação de informações técnicas e científicas para o mundo rural. Cif. Antuniassi, 
Maria Helena Rocha; Moura, Maria Isabela Landell. A Revista Chácaras e Quintais e a comunicação 
rural. Cadernos CERU, série 2, n. 16, 2005. pp. 183 – 192. 
221Coelho Filho, Thomaz. Conselhos práticos sobre Ovinotecnia. Illustração Fluminense. Ano II,nº 19, 
1923. p. 16; Idem. Poda das Plantas e sua técnica.Illustração Fluminense. Ano II,nº 23, 1923. p. 32. 
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Inaugurando a seção “Lavoura, Criação e Indústrias 
Correlatas”, a ILLUSTRAÇÃO FLUMINENSE  não tem outro 
intuito, sem dúvida, que o aproximar-se, cada vez mais, da população 
deste futuroso Estado, nas variadas manifestações da sua atividade. 

No Brasil, é, infelizmente, um mal geral dos periódicos da 
natureza do nosso, encherem suas colunas quase que exclusivamente 
com a fantasia de poetas e prosadores, interessando, assim, às vezes, 
somente à gente dos grandes centros, dada mais à espiritualidade do 
que a materialidade das coisas. 

Não vai nisso que condenemos, ou consideremos dispensáveis 
as questões de linguística, de história, etc. Não. O nosso ponto de vista 
cifra-se em que elas não devem absorver, inteiramente, a atenção da 
nossa imprensa periódica não especializada, esquecendo-se as mais 
das vezes, interesses vitais do país, tais são os de ordem econômica, 
particularmente nos domínios da agricultura. 

O que desejamos, sincera e ardentemente, nós, os da 
ILLUSTRAÇÃO FLUMINENSE, é que o público ledor do Estado do 
Rio encontre, mensalmente, na nossa revista, um ligeiro tópico, duas 
linhas, apenas, que incidam no interesse particular de cada qual. 

É com esse objetivo que redobramos de esforços, dia a dia, 
afim de que, num futuro muito próximo, o nosso trabalho possa ser de 
utilidade, mesmo mínima, para o Estado, o que, por certo, virá como 
um grande consolo para nós. 

Ficaremos satisfeitos o dia que no campo e na cidade, as 
nossas páginas puderem aproveitar a todos com a sua leitura. 

Por isso mesmo, a ILLUSTRAÇÃO FLUMINENSE deu 
pressa na criação dessa seção, sabendo que constitui a classe dos 
agricultores (lavradores e criadores) a mais benéfica, por ser a mais 
produtiva, que deve merecer, sempre, os primeiros cuidados dos que, 
realmente, se preocupam com o bem estar, o progresso e a 
prosperidade nacional. 

Pelas colunas desta seção, faremos o possível de por os 
agricultores estadoanos sempre a par dos problemas agrícolas 
palpitantes, além de familiarizá-los (os que os desconhecerem) com os 
processos modernos da ciência agronômica, adaptáveis ao nosso meio. 
Estas colunas ficam, portanto, à sua inteira disposição, para qualquer 
consulta ou informação de caráter agrícola geral. 

Sempre que em caso de consulta sobre moléstias de plantas ou 
pragas de insectas[sic], será de grande auxílio remeterem-nos um 
pouco do material para o estudo, o que é para aconselhar-se, além 
disso, sempre que venha para o nosso esclarecimento da questão 
formulada. 

Procuraremos atender a todos com a maior boa vontade e 
solicitude.222 

O título “Nosso intuito” foi apropriado, pois o texto dialoga com o programa do 

periódico ao marcar ênfase em construir um diferencial no mercado editorial: uma 

revista de variedades que “incida no interesse particular de cada qual”, sem ser 

demasiadamente literária ao abordar tópicos econômicos. O trecho “Ficaremos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222Coelho Filho, Thomaz. O nosso intuito. Lavoura, criação e indústrias correlatas. Illustração 
Fluminense. Ano I,nº 3, 1921. p. 7, 8 e 9.!
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satisfeitos o dia que no campo e na cidade, as nossas páginas puderem aproveitar a 

todos com a sua leitura” traduz a polifonia de conversar com distintos leitores. A 

criação de um espaço para “a classe dos agricultores (lavradores e criadores)” é 

justificada por essa ser “a mais benéfica, por ser a mais produtiva, que deve merecer, 

sempre, os primeiros cuidados dos que, realmente, se preocupam com o bem estar, o 

progresso e a prosperidade nacional”. Um ponto fundamental nas correntes agraristas é, 

como descrito no trecho, a valorização do campo como essencial à economia, fonte da 

prosperidade da nação.  

Atingir os agricultores seria atualizar  esse grupo, importante economicamente, a 

respeito “dos problemas agrícolas palpitantes, além de familiarizá-los (os que os 

desconhecerem) com os processos modernos da ciência agronômica, adaptáveis ao 

nosso meio”. Esse é ponto central da nossa pesquisa: caberia aos intelectuais do 

periódico aproximar o “moderno” do campo. Ao “familiarizar”, termos que a priori 

parecem estar distantes como “ciência agronômica” e “agricultores” permitiriam unir  o 

saber científico ao saber da prática de anos lidando com o solo e com a pecuária. Nas 

várias publicações dessa seção o autor se indigna com a perpetuação de técnicas 

atrasadas, perpetuação escorada em mitos que impedem o desenvolvimento alargado da 

produção. O modernismo – entendido como um projeto – da Illustração queria falar 

sobre e com o agricultor para modernizar a técnica e reinventar a acepção de mundo 

rural.   

Para se aproximar efetivamente dos anseios do público, a seção sugere que 

cartas sejam enviadas ao autor, recurso do periodismo da época de trocar com seus 

consumidores. Quando escreve: “será de grande auxílio remeterem-nos um pouco do 

material para o estudo, o que é para aconselhar-se, além disso, sempre que venha para o 

nosso esclarecimento da questão formulada”. Impresso como “Consultório” era  a 
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subdivisão em que as cartas eram publicadas. A partir de tal suporte técnico e científico, 

e da visão de seu editor, difundir-se-iam informações sobre tecnologia para os 

agricultores fluminenses. A despeito da interlocução com o envio de cartas dos leitores 

caberia aos intelectuais, cientistas, agrônomos ou qualquer outro especialista “o saber”, 

o domínio da técnica. O aspecto missionário que essa geração de intelectuais se atribuiu 

também era válido para as políticas agrárias - eles seriam os formuladores; o “dialogo” é 

antes uma anunciação. 

As mudanças que afetaram a sensibilidade e a percepção de mundo da sociedade 

na virada do século XIX para o XX afetaram a economia e a ciência. Um das pautas dos 

jornais após a Primeira Guerra Mundial versava sobre a preocupação em alimentar todo 

o mundo. A matéria publicada na mesma edição, de outubro de 1921, advertia sobre os 

usos da “ciência moderna da química”223 em outras nações, com conselhos de como 

proceder, ensinando passo a passo. Outro aspecto basilar da ação intelectual nesse 

contexto era ser pedagógica. O modernismo da Illustração Fluminense está na 

rotinização do moderno, ao tornar acessível, através de uma linguagem simplificada, as 

suas propostas de modernização. É a partir disso que o intelectual sai do exílio e realiza 

a sua militância diretamente com público alvo, os agricultores. A publicação defendia 

uma política governamental de apoio técnico e financeiro aos pequenos agricultores, 

mas praticava isso entre versos e colunas de beleza. Produzir um modelo agrário mais 

justo e mais produtivo se fazia ao semear as ideias entre os agricultores.  

Ensinar os modernos métodos era tarefa árdua entre lavradores acostumados 

com os tradicionais métodos de cultivo. Em artigo sobre a criação de ovelhas como 

cultura alternativa para descanso e fertilização do solo, Tomaz Coelho Filho, se queixa 

da resistência do homem do campo à “ciência”.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Marivilla, José de. A química e sua influência nas indústrias agrícolas e conexas. Illustração 
Fluminense. Ano I,nº 3, 1921. p. 13 e 14. 
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A ciência sentir-se-ia grandemente ridicularizada, humilhada, 
sem prestígio e o menor valor se fora aplaudir esses <<desleixos 
econômicos>> e essas << inconsistências administrativas>> na vida 
rural. E é contra ela, exatamente, que os nossos homens do campo se 
insurgem, quando tenta provar-lhes que as normas de seus avós são 
incompatíveis com as necessidades da vida da humanidade de hoje, 
pelo seu estado de civilização e progresso; porque não tem mais razão 
de ser, porque são nocivas a sua própria bolsa, e com os seus prejuízos 
individuais sofre, consequentemente, o país inteiro, a coletividade, na 
sua prosperidade, na sua riqueza. Ignoram, eles, ou fazem por ignorar, 
que as práticas e os processos que a técnica cientifica quer difundir 
entre eles, representa longos anos de estudos acurados, feitos com 
todo o carinho e perseverança, no gabinete, no laboratório e no campo, 
por profissionais, cientistas que neles consumiram sua existência, com 
o fim único de serem úteis aos seus semelhantes, sem o menor 
benefício pessoal direto ou indireto; ao contrário, deixam, quase 
sempre, quando morrem, no abandono, em extrema penúria, seus 
lares, cujo amor, carinho e conforto e comodismo trocaram, sem 
hesitar, pelo microscópio e pelo cadinho, em trabalhos exaustivos de 
noites e dias seguidos, na ânsia de ver, observar, concluir e provar, em 
proveito exclusivo da humanidade. 

Não é justo, não é humano, portanto, que se desprezem os 
bons resultados de tantos sacrifícios.  

É preciso que o agricultor brasileiro varra de si, para bem 
longe, esses preconceitos errôneos sobre o que lhe procuram ensinar 
as ciências agronômicas, e esse descrédito em que geralmente tem a 
sua palavra amiga. 

(...)  
No Brasil, estamos por iniciar, porque ainda não o 

compreendemos devidamente, aliás em puro detrimento da nossa 
prosperidade econômica, o regime da observação, experimentação e 
demonstração em matéria de agronomia. A demonstração, que é o 
termo final dos dois outros trabalhos preliminares, constitui o único 
meio verdadeiro de convencer aos agricultores que não frequentaram 
escolas agronômicas, porque só vendo, com seus próprios olhos, é que 
eles acreditam.224 

 
A indignação do autor fica clara no texto ao não compreender porque os novos 

métodos apresentados pela agronomia são repelidos por aqueles que seriam os 

beneficiados. O autor argumenta sobre o valor da ciência condenando o atraso das 

“normas de seus avós” incompatíveis com a “civilização e progresso” que prejudicam, 

além da propriedade do lavrador, a economia do país. Há que se considerar que  no 

início do século XX ainda prevalecia a ideia de evolucionismo, que as sociedades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Coelho Filho, Thomaz. Conselhos práticos de ovinotecnia. Lavoura, criação e indústrias correlatas. 
Illustração Fluminense. Ano II, nº 18, 1923. p. 29, 30 e 31. 
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caminhavam para o progresso, deixando o passado para trás rumo a um futuro melhor. 

O movimento modernista tensionou essa discussão com outras perspectivas de 

valorização cultural e de volta às tradições. Dualidade presente na revista que resgatava 

a história fluminense na Idade de Ouro enquanto província, mas condenava a tradição 

quando essa era um impeditivo para a modernização do campo.      

 Para atestar o valor da pesquisa o autor narra como o pesquisador se dedica, 

quase com devoção, alegando ser injusto que esse trabalho seja desprezado. Relata que 

o país está por iniciar o “regime da observação, experimentação e demonstração” na 

agronomia, aliás, a demonstração era o único método que convencia os agricultores que 

não frequentaram as escolas agronômicas.  Com esse argumento, cria-se uma divisão 

entre os que tiveram uma formação em escolas rurais, portanto familiarizados com as 

novas técnicas e pesquisas para a produção, e aqueles que não frequentaram e resistem à 

aplicação da ciência agronômica. A educação rural foi o principal projeto veiculado pela 

revista. Tema recorrente na seção “Lavoura, criação e indústrias correlatas” e matéria 

para artigos e fotografias.    

Em (re)vista agora aquelas que consideramos ser as propostas fundamentais para 

modernização do campo recomendadas pela Illustração. Começar pela educação é 

inserir a revista nas propostas que há muito faziam parte do projeto de República no 

Brasil. O gênero revista foi intérprete fiel das temáticas republicanas e a educação era 

um mote imprescindível. O modelo de educação estaria ligado às questões que se 

faziam urgentes na década de 1920. Ao pensar a nação, era necessário erradicar o 

analfabetismo e formar uma consciência nacional através da educação cívica.O 

nacionalismo contribuiu para a valorização do papel da educação, ao demandar uma 

reforma moral e intelectual do brasileiro.225 O ensino se tornou o instrumento na política 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Gomes, Ângela. A escola republicana: entre luzes e sombras. In: Verena Alberti; Ângela Gomes; 
Dulce Pandolfi. A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, CPDOC, 2002. 
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de regeneração do país, e os fluminenses acompanharam a tendência nacional ao 

projetar na educação a chave para a ressignificação econômica e cultural do Estado.226 

A Constituição de 1891 atribuía, aos estados da federação, a responsabilidade 

pelo ensino primário no Brasil. Os grupos escolares e a formação de professores através 

da Escola Normal, com sede em Niterói, eram amplamente divulgados por fotografias, 

por artigos que cobriam concursos literários e pelas matérias que discursavam sobre a 

importância do assunto. Entretanto, esta pesquisa incidirá  sobre a concepção de 

educação rural que a revista imprimia em suas páginas. O país era eminentemente 

agrícola, mas não dispunha de escolas rurais e as políticas para o setor eram escassas227. 

O Decreto n. 8.319, de 20 de outubro de 1910 regulamentou a instrução técnica 

profissional relativa à agricultura em seus 591 artigos. Iniciativa da gestão de Nilo 

Peçanha, entusiasta da ideia, o texto abrangia da educação primária ao nível superior ao 

propor escolas domésticas agrícolas e cursos de aprendizes para os alunos que já 

trabalhavam no campo, mas não funcionou e se tornou letra morta na política.   

O projeto da Illustração acreditava que a educação rural poderia modernizar as 

práticas agrícolas e fixar o homem no campo, contribuindo economicamente para o 

Estado, que tinha na agricultura sua principal fonte de proventos.  

 
UMA ESCOLA AGRONOMICA PARA O ESTADO DO RIO 

 
Com a próxima reinstalação, na capital da República, da 

Escola Superior de Agricultura, Medicina Veterinária e Química 
Industrial Agrícola, que o Governo federal mantém, provisoriamente, 
nesta cidade de Niterói228 , fica o estado do Rio privado de um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Sobre o projeto de erradicação do analfabetismo e a sua importância para o Estado fluminense ver: 
Nofuentes, Vanessa Carvalho. Construindo a nação: liga contra o analfabetismo no Estado do Rio de 
Janeiro (1916-1919). Monografia (Graduação). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2005.!
227Nagle, Jorge. Educação e sociedade na primeira república. São Paulo/Rio de Janeiro: EPU/Fundação 
Nacional de Material Escolar, 1974/1976. 
228 A Escola Superior de Agricultura, Medicina Veterinária e Química Industrial Agrícola foi criada com 
o Decreto n. 8.319/1910, mas o terreno em que seria instalada não se mostrou adequado. Funcionou no 
bairro do Maracanã, depois no interior do Estado, na cidade de Pinheiral, sede da Escola Agrícola, e em 
1918 foi transferida provisoriamente para os prédios do Horto Botânico do Rio de Janeiro, localizado na 
cidade de Niterói. No momento da redação do texto já se discutia um novo local para a Escola, que foi 
instalada em 1927 na Praia Vermelha e definitivamente, em 1947, em Seropédica já como Universidade 
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estabelecimento oficial condigno, em condições de poder ministrar os 
ensinamentos modernos da ciência agronômica à sua mocidade 
estudiosa, vocacionada para a técnica de exploração do solo. 

(...) 
Não queremos convencer-nos, nem a luz claríssima dos fatos, 

que é inútil tentarmos o incremento da nossa produção agrícola com o 
meio rural que temos, aferrado às tradições seculares, rude e 
crassamente ignorante. 

Como se pode fazer acreditar a um dos nossos “jécas” 
fazendeiros que ele deverá usar, na sua lavoura, só sementes 
selecionadas e escolhidas que lhe darão produtos de qualidade 
superior, e, portanto, maiores lucros, ignorando ele, em absoluto, os 
mais elementares de biologia vegetal?! 

(...) 
Precisamos ir substituindo essa gente por uma outra mais 

educada, com capacidade para responder aos reclamos da Pátria pela 
voz de seus governos honestos e sensatos. 

Preparemos os moços, convenientemente, nas escolas, e aos 
velhos levemos, com carinho e solicitude, a noção moderna das 
práticas agrárias. 

Para isso, é mister que se crie e consolide o ensino 
agronômico no nosso país, mas, em condições de poder, realmente, 
com o seu valor insofismável, constituir o melhor dos bens do 
patrimônio nacional.  

Fundem-se, primeiro, as escolas agronômicas, uma para cada 
Estado, no mínimo, em pontos centrais acessíveis, e providas do maior 
número de facilidades possível. 

Inicie-se, simultaneamente, nas escolas primárias e nas de 
grau secundário, tornando-se obrigatório, o ministramento de 
conhecimentos gerais elementares de agricultura, com referencia 
especial ao país e, em particular, ao Estado em que funcionarem. 

É este o único meio eficaz de evitar no espírito do nosso povo 
futuro a aversão que o de hoje manifesta, ainda em alto grau, a tudo 
que diz respeito à vida rural. 

(...) 
Em cada qual das escolas, mereceria especial atenção o estudo 

da agricultura regional, ou estadual, sem esquecer, todavia, os magnos 
problemas econômicos nacionais. 

(...) 
Essas escolas estaduais ministrariam a instrução científica de 

grau médio e prática de grau inferior, isto é, formariam agrônomos, no 
curso regular de quatro anos, trabalhadores rurais, em seis meses; 
capatazes, num ano, e regentes ou administradores agrícolas, em dois 
anos.  

(...) 
O ensino da alta ciência agronômica, da medicina veterinária e 

da química industrial agrícola, seria feito nas escolas superiores, 
moldadas pela que o Governo da União, mantém, temporariamente, 
nesta cidade de Niterói. 

(...) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rural. Otranto, Celia Regina. A política de Educação Superior Agronômica no início do século XX: a 
criação da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Anais da 26ª Reunião da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Minas Gerais, Poços de Caldas, 2003. Disponível 
em: http://www.celia.na-web.net/pasta1/trabalho9.htm!
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As escolas médias seriam mantidas, em cada Estado, pelo 
Governo e as Municipalidades, devidamente cotizados entre si. Das 
quatro escolas superiores, a única custeada exclusivamente pelo 
Governo Federal seria a capital do país; as outras três, pelo fato de 
poderem reunir as três etapas do ensino agronômico – superior, médio 
e inferior – nos Estados em que se instalarem receberiam o auxílio 
combinado das Municipalidades, dos Estados e da União. 

Tal orientação, si para nada mais servisse, concorreria para 
prender, em cada estado, seus filhos mais prestimosos, que lhe 
poderiam prestar relevantes serviços. 

Com a existência dos melhores estabelecimentos de ensino 
nos grandes centros do país, principalmente nas cidades do Rio de 
Janeiro e S. Paulo, o que se nota, de há muito, é a emigração, dos 
pontos mais afastados, da inteligência da moça, robusta e pujante. O 
jovem nortista, com especialidade, que aqui desce, ao sul, para 
frequentar uma das escolas do Rio ou S. Paulo, aperfeiçoa-se a estes 
centros e raro é aquele que, concluídos os estudos, torna ao torrão 
natal. São elementos de vida, de progresso, por vezes poderosos, de 
que os Estados se privam. 

Crie, portanto, o Estado do Rio, a sua escola agronômica, e 
prepare, com as novas gerações educadas na agricultura científica 
moderna, o futuro de prosperidade, progresso e riqueza de seus filhos. 

O dinheiro que um governo melhor emprega, é o que ele gasta 
com a instrução de seu povo, especialmente com a instrução 
agrícola.229 

 

Ao lamentar a perda para o Estado do Rio com a transferência da Escola 

Superior de Agricultura, Medicina Veterinária e Química Industrial Agrícola, Thomaz 

Coelho Filho inicia uma discussão muito cara ao periódico: a importância da educação 

agrícola. Os “ensinamentos modernos da ciência agronômica à sua mocidade estudiosa, 

vocacionada para a técnica de exploração do solo” eram fundamentais segundo o autor, 

pois modernizar a produção em um campo marcado pelas tradições era tarefa árdua. 

Somente com a educação poder-se-ia convencer os “jécas” fazendeiros da importância 

de algumas práticas agronômicas para o incremento da lavoura.  

Interessante observar que o agricultor é sempre ovacionado como ator do mais 

importante setor da economia, mas no momento em que esse se mostrava resistente ao 

“progresso da ciência”, imputado pelos intelectuais, era desqualificado pela mesma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229  Coelho Filho, Thomaz. O nosso intuito. Lavoura, criação e indústrias correlatas. Illustração 
Fluminense. Ano I,nº 3, 1921. p. 7, 8 e 9. Em outro artigo “A produção nacional e o ensino agronômico” 
o autor endossa as suas propostas de educação para o campo. Cif.  Coelho Filho, Thomaz. A produção 
nacional e o ensino agronômico. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 4 e 5.   
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prerrogativa que se desejava mudar, o atraso do campo. Há duas formas distintas de 

captura da tradição, incorporação ou negação. O texto adverte que é preciso ter 

persistência com os antigos ao ensinar-lhes práticas modernas. Aos poucos, os mais 

velhos seriam substituídos pela juventude educada capaz que corresponder às 

expectativas da nação. A educação era a alavanca para a história do Estado e a efetiva 

possibilidade de mudar o campo. Parece ser este o sentido do trecho: “É este o único 

meio eficaz de evitar no espírito do nosso povo futuro a aversão que o de hoje 

manifesta, ainda em alto grau, a tudo que diz respeito à vida rural.” 

 

 Figura&9.&Artigo&“Deficiência&da&Instrução&Pública” 
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Tomaz Coelho Filho detalha o modelo de educação agronômica ideal, com 

escolas primárias, secundárias até a educação superior, sem esquecer-se de alvitrar 

cursos mais curtos para trabalhadores rurais, capatazes e administradores agrícolas. É 

significativo observar que a educação não era pensada apenas para os filhos dos 

proprietários rurais que, instruídos, levariam a propriedade a maior produtividade e a 

crescentes lucros. Em outros momentos, a revista narrava iniciativas de escolas noturnas 

para que trabalhadores pudessem ter acesso à educação profissional. Em “Deficiência da 

nossa Instrução Pública”, o redator Dr. Soares Dias reclama que os investimentos em 

educação são escassos e que o plano do governo em combater o analfabetismo, por 

ocasião do Centenário da Independência, é lento e pífio. Reivindica que os 

trabalhadores não sejam esquecidos nos investimentos em educação: “o que queremos é 

que o governo estadual, com os governos municipais, dispense uma pequena parcela de 

esforço em benefício da instrução dos adultos, dos operários para que eles se 

transformem, de fato, em forças conscienciosas e inteligentes, laborando eficazmente na 

grandeza, na liberdade cívica e na riqueza do nosso Estado.”230 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Dias, Soares. Deficiência da nossa Instrução Pública. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 2. 
!
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A orientação sugere que as escolas sejam gratuitas, estaduais, com aprendizado 

sobre a vocação de cada membro da Federação. Os Municípios e Estados cuidariam da 

instrução secundária, sendo a Educação Superior responsabilidade da União. Nesse 

sentido, haveria uma distribuição de escolas por todo país, evitando a imigração de 

jovens para estudar nos grandes centros sem jamais voltar ao seu Estado natal: “Tal 

orientação, si para nada mais servisse, concorreria para prender, em cada estado, seus 

filhos mais prestimosos, que lhe poderiam prestar relevantes serviços”. Seria garantida, 

da mesma forma, a fixação do homem no campo, não corrompido pela grande cidade. 

Figura&10.&Coelho Filho, Thomaz. A produção nacional e o ensino agronômico. Illustração Fluminense. 
Ano I,nº 1, 1921. p. 4. 
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Alguns trechos foram suprimidos pela extensão da citação, mas chega-se a listar 

disciplinas fundamentais, qualificação do quadro docente e minúcias a que o ensino de 

qualidade deveria ser submetido. 

No imperativo o autor termina o texto demandando a criação de uma escola 

agronômica para o Estado do Rio de Janeiro para que  as próximas gerações sejam 

educadas sob o paradigma de uma “agricultura científica moderna”.  

Outras matérias sobre o tema endossavam a asserção da revista. No mesmo 

número em que a seção “Lavoura, Criação e Indústrias Correlatas” tratava do ensino 

rural a seção “Problemas Econômicos”, escrita por Luiz Palmier, dedicava-se ao ensino 

profissional. A coluna abordava temas econômicos, como sugere seu nome, todavia 

grande parte dos tópicos estava ligada à economia agrícola, tais como o crédito agrícola, 

estradas rurais, reflorestamento, colonização. No texto a educação profissional foi 

considerada uma orientação da educação “moderna”, exemplo em países europeus.  

 
Em todos os países economicamente organizados ocupa lugar 

importantíssimo na educação do povo o ensino profissional. 
(...)  
Pululam por todos os recantos do mundo civilizado e 

exemplos e mais exemplos todos acordes em demonstrar a realidade 
prática resultante dessa admirável orientação a ser dada à educação 
moderna. 

(...) 
A obrigatoriedade do ensino profissional e não mais somente 

do ensino primário constitui, sem dúvida, a chave de toda essa 
excepcional organização capaz de preparar gerações perfeitamente 
aptas para arcarem com as responsabilidades de um completo plano 
econômico com bases indestrutíveis.  

Eis em que consiste o segredo de toda a organização industrial 
e agrícola desses países considerados como astros de primeira 
grandeza em se tratando dos problemas econômicos da terra. 

(...) 
Algumas Municipalidades e mesmo Estados tentaram uma ou 

outra vez ligeiro esboço de escolas profissionais. Igualmente a União 
procurava subvencionar algumas delas mantidas por associações ou 
mesmo assumir a chefia de movimento tão salutar para a libertação 
econômica do país.  

Foi na presidência de Nilo Peçanha que o impulso dado a esse 
movimento foi digno [de] nota. 
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Com a criação de uma escola profissional em cada Estado 
procurou o governo de então iniciar um plano geral para a 
intensificação da educação profissional dos nossos jovens patrícios. 

Ao lado disso, ainda com o advento do Ministério da 
Agricultura alguns cursos de agricultura prática, com os respectivos 
campos de demonstração eram espalhados pelo vasto território 
nacional. 

(...) 
Um melhor aparelhamento em toda a complexa engrenagem 

administrativa dos Estados e da União com a assistência dos principais 
municípios, tendo por principal escopo uma organização do ensino 
profissional e agrícola, daria resultados os mais edificantes com 
relação ao engrandecimento da pátria comum. 

(...) 
O Estado Fluminense não seria estranho a esse conjunto 

harmônico e de resultados eminentemente práticos. 
Eis um vasto programa a ser executado. 
Avante patrícios!231 
 
 

Preparar as gerações futuras era uma grande preocupação. No horizonte da 

expectativa, na projeção para o futuro, lançavam-se as esperanças para o crescimento do 

Estado, uma vez que a realidade era de crise. O artigo propõe a obrigatoriedade do 

ensino profissional como complemento econômico da organização industrial e agrícola. 

A indústria não era obliterada como foco importante das políticas públicas, mas o 

recurso retórico ao convencimento consistia em incluir a agricultura no projeto de 

modernização, sendo o ensino agrícola a principal reivindicação de investimentos 

públicos.   

Por isso o texto segue narrando a iniciativa do governo Nilo Peçanha, como 

apontado nos capítulos anteriores deste estudo, para criar escolas profissionais em todos 

os Estados. Iniciativa frustrada, pois várias escolas criadas eram improdutivas e 

fecharam232. Somente em alguns Estados, a saber, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de 

Janeiro e São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte conseguiram organizar as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Palmier, Luiz. Escolas Profissionais. Problemas Econômicos. Illustração Fluminense. Ano I,nº 3, 
1921. p. 22. 
232 No artigo “A Superintendência do Ensino Agronômico”, Tomaz Coelho Filho faz uma crítica ao 
descaso do Ministério com o ensino agrícola tratado a revelia. Ressalta que somente nos breves anos do 
Governo Nilo Peçanha o assunto foi tratado com seriedade. Coelho Filho, Thomaz. A superintendência do 
Ensino Agronômico. Illustração Fluminense. Ano I,nº 4, 1921. p. 23.  
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subvenções federais e manter as escolas federais que fomentaram o surgimento de 

outras, quer particulares, quer de organização municipal. O Ministério da Agricultura, 

criado em 1909, é mencionado pelo autor como incentivo para originar cursos de 

agricultura prática, ainda incipientes e necessitando um aparelhamento para a estrutura 

do ensino profissional e agrícola.  

Palmier, em brado patriótico, típico desse modernismo, convoca os fluminenses 

à tarefa da educação rural.  

Outro ponto sobre política agrária debatido na Illustração era o crédito agrícola.  

O incentivo para o setor era questionado por ser irrisório alegando que em nosso país, 

quando se deseja aumentar a produção nos campos, se faz por decreto do Ministério da 

Agricultura.233 (Figura 8). O grande parâmetro de comparação era os Estados Unidos, 

onde a situação do agricultor era a posse de uma propriedade rural reduzida, mais fácil 

de administrar, mecanizada e com o uso da química agrícola. Atingir o pequeno 

produtor era uma das metas da revista, por isso, propostas de crédito agrícola e 

alternativas de cultivo eram fomentadas para que a terra não se esgotasse e o lavrador 

tivesse alternativa de lucro nos momentos de flutuação de mercado de sua cultura.  No 

artigo “Crédito Agrícola”, Luiz Palmier adverte que iniciativas de crédito poderiam 

partir dos agricultores:  

 
A lavoura, e principalmente a pequena lavoura, continua e 

continuará por muito tempo a lutar com a mais tremenda das crises. 
(...) 
Sem dúvida não nos referimos aos felizardos monopolizadores 

da grande lavoura do café e cana de açúcar, alguns multimilionários e 
que ainda mais procuram aumentar os respectivos milhões. 

A lavoura que merece a nossa proteção desinteressada é, não 
há dúvida, a pequena lavoura. 

(...) 
Em contraposição com o que se nota nas regiões da terra roxa 

onde, tudo é facilitado, desde o crédito a mãos cheias até o transporte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233Coelho Filho, Thomaz. A produção nacional e o ensino agronômico. Illustração Fluminense. Ano I,nº 
1, 1921. p. 4 e 5. 
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pelas vias mais diversas, aqui mesmo há alguns quilômetros do grande 
centro a miséria bate à porta dos lavradores os mais laboriosos. 

(...) 
Culpa cabe principalmente aos próprios lavradores que 

entregam a causa santa dos interesses da coletividade agrícola aos 
muitos intermediários de todas as castas e jamais procuraram por si 
mesmos resolver o grande problema.     

O remédio para todos esses males de origens as mais diversas 
está nas próprias mãos das classes laboriosas. 

(...) 
Entre os remédios recomendados por especialistas de todo o 

gênero o crédito ocupa um lugar por todos os títulos saliente 
O crédito agrícola é, pois, o remédio eficaz para a salvação da 

lavoura fluminense. 
É no crédito agrícola que devem estar todas as esperanças dos 

que na terra engrandecem a pátria comum. 
(...) 
A solução do notável problema de engrandecimento da terra 

brasileira depende do trabalho agrícola, tendo por base a organização 
das caixas de crédito em todos os municípios brasileiros. 

Não devemos pensar entretanto no que pode vir presentemente 
dos poderes públicos. 

A iniciativa particular tem a palavra em momentos de aflição 
como a atual. 

Os recursos estão nas mãos dos próprios sofredores e 
desprotegidos de todos os tempos. 

A organização de Caixas Rurais, principalmente do tipo 
Raiffeisen234, representa a ultima palavra para chegarmos ao que todos 
pretendem alcançar por meios os mais diversos. 

(...) 
Sem capital inicial e, portanto, contando exclusivamente com 

a boa vontade e seriedade dos que tomem aos ombros tarefa de tanta 
monta, eis resolvido o problema do crédito agrícola para todo o país. 

Os exemplos, além de Friburgo, ai estão na Bélgica, na Itália, 
na Alemanha, etc. 

Porque não imitarmos tal exemplo. 
O remédio está, pois, nas próprias mãos dos agricultores. 
Organizemos em cada recanto do glorioso Estado do Rio uma 

Caixa de Crédito sistema Raiffeisen. 
A salvação da Baixada Fluminense, pode ser tentada por 

iniciativa tão simples e de tanto valor. 
Ao lado da instituição obrigatória o crédito agrícola sob forma 

tão simples e eficiente. 
Ao lado de cada escola rural e de cada posto de profilaxia uma 

Caixa de Crédito Agrícola. 
Do esforço coletivo de um povo resultará a grandeza desse 

mesmo povo.  
Avante fluminenses da nova geração!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 As caixas de crédito Raiffeisen se referem as primeiras iniciativas de cooperativas de crédito rural 
surgidas na Alemanha. Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) fundou em 1864 a Associação de 
Caixas de Empréstimo de Heddesdorf como sociedade de auxílio-mútuo para atender às necessidades dos 
agricultores da região. Este tipo de cooperativa ainda é popular na Alemanha e influenciou, sobremaneira, 
a constituição das cooperativas de crédito rural brasileiras. Disponível em: 
http://www.cooperativismodecredito.com.br/SistemaRaiffeisen.html 
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O futuro da terra fluminense depende desse último esforço. 
Nada de politicagem. Economia – trabalho – caráter.  
Eis a trindade salvadora!235 

 

O texto dialoga com o pequeno produtor, pois avalia que as políticas públicas 

beneficiavam, em sua maioria, os grandes proprietários de café, bem servidos de 

infraestrutura, como crédito e transporte. A revista nos oferece um indício de qual 

público ela desejava alcançar ao propor estratégias para a crise da pequena lavoura. O 

principal expediente para a crise é o crédito agrícola de iniciativa particular, ou seja, a 

criação de cooperativas agrícolas para organizar a economia dos pequenos agricultores. 

O autor descreve a caixa rural de Nova Friburgo que obteve sucesso em sua iniciativa, 

além de outros exemplos internacionais. As caixas de crédito são assinaladas como “a 

salvação da Baixada Fluminense”, sua simples organização favorecia o espraiar da ação. 

Essa viraria uma bandeira da Illustração que  cobriu a inauguração de diversas caixas, 

celebrando, como o autor ao findar do texto citado, patrioticamente o projeto.  

As chamadas dos artigos eram “A Caixa Rural N.S da Conceição de Niterói vai 

em constante progresso”236, mostrando  números e ações de sua prosperidade; “Caixa 

rural de São Gonçalo”237 (Ver Figura 2), relatando a solenidade de abertura; “Novas 

Caixas Rurais de Crédito”, com cobertura da inauguração nas cidades de Bom Jardim, 

Niterói, Itaocara e São Gonçalo. Os nomes dos diretores, do conselho fiscal e dos 

agricultores presentes foram publicados “Continuam ativamente os trabalhos do Dr. 

Plácido de Mello e outros abnegados em prol do bem estar das classes produtoras, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Palmier, Luiz. O crédito agrícola. Problemas Econômicos. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 
8. 
236 A Caixa Rural N.S da Conceição de Niterói vai em constante progresso. Illustração Fluminense. Ano 
I,nº 7, 1922. p. 8. 
237 Caixa rural de São Gonçalo. Illustração Fluminense. Ano I,nº 1, 1921. p. 8.  
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espalhando Caixas de Crédito tipo “Raiffeisen” por todos os municípios brasileiros e, 

principalmente, fluminenses.”238 

Outras matérias reiteravam a proposta das caixas rurais ao tratar de temas como 

associativismo e apresentar experiências bem sucedidas de cooperativas regionais. No 

artigo impresso na edição de agosto de 1923 havia a divulgação de um concurso hípico, 

mas o tema do associativismo predominou no texto: 

(...) 
Não vejo, nem conheço, no horizonte econômico do nosso 

país, fonte mais promissora de benefícios públicos e privados do que 
os proporcionáveis pela indústria agrária.  

O seu incremento não interessa só aos que cultivam a terra – 
mas, mediata ou imediatamente, aos que consomem e produzem 
habitantes da cidade e dos campos a todos os desejam, ardentemente, 
a pujança moral e o vigor material da sua pátria.  

A coparticipação carinhosa, solicita, continua, das sociedades 
pastoris e agrícolas, na solução desse magno problema, tem sido, por 
toda parte, fator considerável, senão decisivo. 

Aí está a Sociedade Nacional de Agricultura que, entretanto, 
com dedicação sem limites, complexos múltiplos problemas ligados à 
nossa expansão econômica; vencendo com paciência e tenacidade o 
ceticismo e o individualismo da lavoura nacional; difundindo com 
intensidade o espírito cooperativista; derramando por todo país sua 
ação benéfica e eficaz; se tem vinculado ao progresso do Brasil – do 
qual é credora de imenso ativo de servidores de incontestável 
influência sobre o presente e o futuro de nossa civilização. 

Dizendo-vos da necessidade imperiosa da coligação dessa 
classe, ocorre-me, naturalmente, assinalar a conveniência da federação 
das associações agrícolas regionais e da subsequente confederação 
destas à Sociedade Nacional de Agricultura, como elemento 
imprescindível ao estreitamento, como elemento imprescindível ao 
estreitamento dos laços que devem solidarizar os interesses comuns da 
lavoura brasileira.239 

 

Assinado pela “redação”, o texto inicia reforçando mais vez o valor da 

agricultura, propositalmente chamada de “indústria agrária”, para a economia da nação, 

sendo matéria que interessa não apenas àqueles que lidam com o campo. Contra o 

“ceticismo e o individualismo da lavoura nacional”, a revista chama a atenção no artigo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 Novas Caixas Rurais de Crédito. Illustração Fluminense. Ano I,nº 2, 1921. p. 7. 
239 Concurso Hípico. A Sociedade Fluminense de Agricultura e Indústrias Rurais promove uma exposição 
de Puro Sangue e Mestiços. Illustração Fluminense. Ano III,nº 25, 1923. p. 25-28. 
!
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publicado para o fato de  que a Sociedade Nacional de Agricultura busca expandir a 

iniciativa cooperativista como forma de expandir a produção e a circulação agrícola. A 

proposta do texto, do qual reproduzimos apenas uma parte, detalha a criação de uma 

rede de associativista com cooperativas regionais ligadas à Sociedade Nacional. 

O projeto de um campo moderno estava subordinado a propriedades agrícolas 

menores, que garantiriam a sua manutenção com crédito compartilhado e escoamento da 

produção através de cooperativas. A reunião dos produtores permitiria até mesmo a 

compra de máquinas para a inserção da “Tractocultura no Brasil, para atender as 

necessidades da vida moderna”240. O exemplo de cooperativas estrangeiras afiançava a 

proposta, principalmente o exemplo dos Estados Unidos, que construiu um modelo de 

pequenas propriedades. Em “O Cooperativismo Agrícola nos Estados Unidos”,  

Thomaz Coelho Filho lista as características necessárias para a fundação de uma 

cooperativa baseado em exemplos estadunidenses de cooperativas bem sucedidas e 

outras que foram à ruína. O autor salienta que retirou as informações do The 

Agricultural Gazette of Canadá e de um trabalho publicado do Dr. Alexandre E. Cance, 

catedrático de Economia Rural na Escola de Agricultura do Estado de Massachusetts, 

EUA.  

(...) 
Este trabalho restringe o seu objetivo à indagação das causas 

da ruína do cooperativismo no estado de New-England. 
A sua feição é científica, por isso que nele se analisam os 

fatos à luz dos princípios e teorias econômicas, definindo o 
cooperativismo implicitamente inda [sic] na sua função elementar. 

Sendo assim, si nossos leitores só poderão lucrar com a 
divulgação das normas que governam esta importante fase do 
progredimento agrícola dum povo, mormente no Brasil, onde ela se 
iniciou sob os melhores auspícios e agora periclita, somente porque a 
nossa lavoura é, ainda, um misto grosseiro de pouco modernismo e 
muita rotinice.241 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
240Coelho Filho, Thomaz. A produção nacional e o ensino agronômico. Illustração Fluminense. Ano I,nº 
5, 1921. p. 16, 17, 18 e 19. 
241 Coelho Filho, Thomaz. O Cooperativismo Agrícola nos Estados Unidos. Illustração Fluminense. Ano 
I,nº 2, 1921. p. 8. 
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Para garantir a força de seus argumentos o autor pondera que o texto é 

“científico”, motivo se contrapõe ao “pouco modernismo e muita rotinice” de que 

padece o campo brasileiro, motivo da falta de “progresso agrícola”. O artigo é extenso e 

dividido em duas partes: causa do fracasso e atitudes que garantem a fundação de uma 

cooperativa. O individualismo, a falta de escolarização e a administração incompetente 

são as três causas que condenam a agremiação dos agricultores. Contudo, a segunda 

parte do texto, a que narra os componentes de sucesso de uma cooperativa, é  

pedagogicamente explicada, com vagar e precisão. São componentes de sucesso  a 

produção abundante, uma área cooperante reduzida e especializada em uma ou duas 

culturas, incorporação ao governo municipal, estadual ou federal, administração 

eficiente e remunerada, clareza das ações para os associados.  

A despeito de condenar as “rotinices” das práticas agrícolas a revista é 

modernista na tarefa pedagógica de mudar esses hábitos. Os autores dos artigos são os  

letrados, os “especialistas” que buscam o diálogo com seus leitores numa clara tentativa 

de educação dos sentidos, de desvelar perspectivas “modernas” sobre a pauta agrária, 

fundamental para a economia do Estado Fluminense. 

Uma última e estrutural alegação da revista para a modernização do setor é que o 

lavrador não dependa de uma só cultura. O termo “policultura” não era utilizado, mas a 

campanha pela associação de culturas era intensa. Inúmeros artigos falavam da 

pecuária, criação de ovelhas e extração vegetal como possibilidade do agricultor 

diversificar a sua produção e garantir lucros o ano todo. No artigo “Associação da 

Pecuária à Lavoura” explica-se a diferença entre as culturas defendendo o ganho da  

perspectiva de associação entre elas. 

De dois aspectos pode apresentar-se-nos [sic] a exploração 
agrícola: a indústria vegetal, ou lavoura, e a indústria animal, ou 
criação.  

(...) porquanto AGRICULTURA é, em si, a ciência mater, em 
cujos domínios se enquadram a produção de vegetais econômicos, a 
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de gado, e tudo mais que com eles tenham relação – ocupa-se da 
cultura de plantas que se destinem à alimentação, ou às manufaturas. 
O lucro, neste caso, advém da venda da colheita dessas plantas. 

Na indústria animal, ou zootecnia, ou, ainda, pecuária na 
linguagem moderna vulgar, os produtos do solo se destinam 
inteiramente, ou na sua quase totalidade, à alimentação do gado, os 
produtos derivando-se da venda de animais, leite ou lã. 

(...)  
No Brasil, com a sua produção rarefeita, com seu meio agrário 

ainda pobre e ignorante, com a sua grande falta de transportes rápidos 
e baratos e comunicações fáceis, só se pode, sinceramente, aconselhar 
o associamento [sic] da pecuária a lavoura.”242 

 

Mais uma vez a agricultura é colocada em lugar ímpar, como a mais importante 

das ciências. Além de explicar, de maneira simples os tipos de exploração agrícola o 

autor propõe que a associação de culturas permitiria um maior beneficiamento da terra, 

pois ainda faltava instrução e estrutura, como estradas, para o campo. A matéria segue 

conjecturando que é mais difícil, e mais caro, manter a lavoura sozinha. Com as duas 

atividades, o estrume ajuda na fertilização do solo e as plantas contribuem para o 

alimento do gado. Dados técnicos e financeiros são acionados para comprovar esse 

princípio, e uma vez mais,  o exemplo dos Estados Unidos é utilizado como um 

paradigma a ser seguido. 

Os títulos convidavam à ideia: “Suinopecuária, a menos dispendiosa e a mais 

rendosa das indústrias animais” 243 , ricamente ilustrado com fotografias de raças 

diferentes de porcos; “Conselhos Práticos de Ovinotecnia”, que descrevia elementos 

para a “zootecnia moderna” ao narrar o valor agrícola do carneiro  que “limpando e 

adubando os terrenos de mato, produzem carne e lã que o mercado compra a bom preço, 

constituindo uma exploração principal ou colateral suficientemente lucrativa”244.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242Coelho Filho, Thomaz. Associação da Pecuária à Lavoura. Lavoura, criação e indústrias correlatas. 
Illustração Fluminense. Ano I,nº 3, 1921. p. 7, 8 e 9!
243 Coelho Filho, Thomaz. Suinopecuária, a menos dispendiosa e a mais rendosa das indústrias animais. 
Illustração Fluminense. Ano II,nº 12/13, 1922. p. 60, 61 e 62. 
244 Coelho Filho, Thomaz. Conselhos Práticos de Ovinotecnia. Illustração Fluminense. Ano II,nº 18, 
1923. p. 29, 30 e 31.!
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A extração vegetal com o auxílio da química também foi indicada como fonte de 

renda complementar. Em “Um relance d’olhos nas substâncias graxas”245 José de 

Marivilla relata a dificuldade financeira do pequeno lavrador que deveria investir na 

riqueza vegetal do país com o auxílio da química. A extração de óleos e extratos é 

demonstrada de maneira bem técnica com a ilustração de equações químicas que 

permitiriam tal ação como uma fonte de renda.  

A ressignificação do campo era a pauta central da Illustração. Fomentando a 

diversificação de culturas, o ensino rural ou produzindo discursos e conceitos positivos 

sobre o setor. Até mesmo quando divulgava a posse do novo Ministro da Agricultura, 

havia uma cobertura fotográfica historicizando fatos da gestão antiga e biografando o 

novo homem da pasta “da qual depende sobremodo a prosperidade econômica da nossa 

pátria”246. A Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESMAV) era tema 

constante de fotografias, exibindo a confraternização dos calouros, a posse da nova 

gestão do Centro Acadêmico etc. A sociabilidade e a política em torno da agricultura 

fora, do mesmo modo, um veículo para consolidar uma imagem benéfica do campo.   

O moderno foi colocado ao lado do racional, do progresso e do campo. Chega-se 

a afirmar que o lavrador é o “homem de maior valor no mundo inteiro” e que a 

agricultura não era importante apenas para os que tiram o seu sustento do campo, antes 

toda a sociedade necessita dela para comer. Em tempos de proliferação da imprensa 

periódica e de expansão do mundo das letras a revista argumenta que “muito antes de se 

comporem os livros, a humanidade amanhava o solo e colhia os seus produtos” e que 

“os poetas de todos os tempos têm cantado a natureza e os frutos da terra”.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 Marivilla, José de. Um relance d’olhos nas substâncias graxas. Illustração Fluminense. Ano I,nº 4, 
1921. p. 18 e 19. 
!
!
246 O novo Ministro da Agricultura. Illustração Fluminense. Ano II,nº 16/17, 1922. p. 8. 



!166!

Os doze mandamentos da agricultura racional 
A agricultura é a mais antiga das ocupações do homem. 
Muito antes de aparecerem os comerciantes, os advogados e os 
professores, já este tirava do solo os meios de subsistência. 
E muito antes de se comporem os livros, a humanidade amanhava o 
solo e colhia os seus produtos. 
Além da mais remota, é, ainda, a mais importante de todas as 
profissões. É na terra – magnânima mãe comum de todos nós – que 
vamos buscar os nossos alimentos. Não é só o lavrador que depende 
do campo para viver; a gente das vilas e cidades, muito mais ainda, 
dele tudo pede e precisa. 
Sem agricultura, não poderiam existir os centros de grande população, 
com todas as suas belezas arquitetônicas.  
Sem o alimento que nos vem da terra, não seriam possíveis nem a 
indústria nem o comércio. 
O homem de maior valor no mundo inteiro é o lavrador que rodeia os 
campos e deles recolhe as safras. É ele o rei, entre os reis. 
As grandes celebridades sempre reconheceram que o bem estar da 
humanidade depende da cultura inteligente do solo e os poetas de 
todos os tempos têm cantado a natureza e os frutos da terra. 

 
 

É desta forma que a Illustração Fluminense constrói o seu modernismo 

mobilizando a agricultura, projetando a sua modernização como alavanca para uma 

nova identidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Dicas técnicas sobre o campo ao lado de variedades; colaboradores com know-

how técnico e cientistas da agropecuária – eis a combinação ideal ao cumprimento do 

projeto modernizador pelo campo abraçado pela revista. A partir de tal suporte 

“científico” a Illustração elaborou propostas de política acerca das potencialidades 

agrícolas do Estado, além de difundir informações sobre “modernas” técnicas agrícolas 

de maneira simplificada. Sobre esse tema também se debruçaram os redatores da 

Fazenda Fluminense e da A Agricultura Fluminense. Publicações que defendiam uma 

familiarização com a técnica, ou seja, a difusão de novas tecnologias para a 

modernização da lavoura dos pequenos e dos médios agricultores. O próximo capítulo 

dedicar-se-á a análise dessas duas revistas e de seus projetos para produzir o 

desenvolvimento agrário do campo fluminense. 
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4.  

Técnica em Revista: A Fazenda Fluminense e A Agricultura Fluminense  

A Fazenda Fluminense discutirá e versará, com efeito, todos os assuntos que 
interessam à economia do Estado, procurando, tanto quanto possível, 
satisfazer aos que vivem em contato permanente com os livros e aos que 
mourejam no trato contínuo com os campos.247 

 
A epígrafe acima faz parte do editorial de lançamento da revista A Fazenda 

Fluminense. A sentença adverte que a revista deseja atrair aqueles que tinham “contato 

permanente com os livros” e aqueles que estavam “no trato contínuo com os campos”. 

A separação dos dois grupos pressupõe que esses eram públicos diferenciados, como se 

os que trabalhassem no campo não tivessem o mesmo acesso às letras dos que 

“trabalhavam” com os livros. É claro que essa informação não era apenas um parecer da 

revista, antes fazia parte da realidade brasileira no início do século XX – contexto de 

lançamento da revista –, momento em que o analfabetismo era tratado como a grande 

mazela brasileira, que atingia os centros urbanos e, com maior amplitude, o mundo 

rural. Contudo, o trecho anuncia também a disposição de interlocução com os dois 

grupos, os que pertencem ao mundo dos livros, e os que estão destinados às tarefas do 

campo.  

Em 1921, contávamos 30 milhões de brasileiros, sendo 1.456,570 

fluminenses.248  Entramos no século XX como um país rural que, a despeito do 

movimento operário em São Paulo, por exemplo, tinha a sua balança comercial 

representada por produtos agrícolas, sendo o café o principal deles. O campo brasileiro, 

mesmo sendo a fonte da riqueza nacional, utilizava técnicas pouco avançadas de cultivo 

até fins do século XIX e usava a mão de obra escrava como sustentáculo da sua 

produção. A tentativa de institucionalização de práticas das ciências naturais ou de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247 Barboza, Telles. Nossa plataforma. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 1, Setembro de 1929.!
248 Dados do Censo publicados na Illustração Fluminense. Quantos Somos. Illustração Fluminense. Ano 
I,nº 2, 1921. p. 5. 



!168!

mudança de hábitos, como as criticadas queimadas, esbarravam da reprodução da 

tradição e de métodos já conhecidos. 249  O modelo monocultor orientado para a 

exportação não permitia o abastecimento interno e nem o equilíbrio financeiro em casos 

de perda da lavoura ou queda do preço no mercado. Observamos uma mudança nesse 

contexto com a crise do café a partir de 1895. Além do colapso de alguns produtores de 

café, a queda dos preços internacionais fomentou políticas públicas de diversificação 

agrícola e iniciativas particulares para solucionar a crise. O perfil do produtor rural 

passou a ser muito discutido ao demandar um conhecimento de técnicas mais modernas 

de produção. Ana Luiza Martins exemplifica a nova situação ao descrever o caso 

paulista.  

 

Abalava-se a comodista tradição do lavrador brasileiro, 
apoiado na grande propriedade monocultora, na figura do 
comissário e no estilo perdulário de vida. Lidar com a nova 
situação exigiu um proprietário mais informado e atento, capaz 
de gerenciar mão de obra competitiva, vendas diretas de café aos 
escritórios estrangeiros, mecanismos para fornecimento de 
crédito, otimização da produção e, sobretudo, as intempéries e 
pragas, que podiam por a perder toda uma safra, por conta da 
broca ou da geada.250 

 

Para esse “novo” produtor surgiam as revistas agrícolas, que de maneira 

incipiente já existiam em forma de brochura ou propaganda para captar colonos no 

exterior. Na segunda década do século XX houve um investimento no periodismo 

técnico, que informava o homem da lavoura, para atualizá-lo com conhecimentos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 Desde os tempos do Império, intelectuais como Joaquim Nabuco, Alexandre Rodrigues Ferreira, José 
Vieira Couto, entre outros, manifestavam desacordo com o método de queimada do solo ao demonstrar 
preocupações ambientais. Cif.  Pádua, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e 
crítica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002. Heloisa 
Domingues, em sua tese, argumenta que havia um projeto político no Brasil Império, que remontava aos 
tempos da colônia, cuja tentativa era de se criar instituições de ciências naturais e aproximá-las da 
agricultura, introduzindo novos produtos. Cf. Domingues, Heloísa Maria Bertol. Ciência, um Caso de 
Política: as relações entre ciências naturais e a agricultura no Brasil Império. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.!
250 Martins, Ana Luiza. Revistas em Revista. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 284.  
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agronômicos, com artigos escritos por especialistas. Essa fatia de mercado se tornou 

lucrativa, pois não obstante a crise, o homem do campo ainda era um consumidor com 

poder aquisitivo. As revistas atingiam o lavrador, mas buscavam alcançar o público 

feminino, ao entender que o periódico era um pequeno bem de consumo e circulava 

entre nas residências dos fazendeiros.     

A proposta deste capítulo incide em conhecer um pouco mais desse universo dos 

periódicos especialistas no contexto do Estado do Rio de Janeiro. Analisaremos duas 

revistas agrícolas de conteúdo mais técnico, são elas A Fazenda Fluminense e A 

Agricultura Fluminense. A Illustração Fluminense, investigada no capítulo anterior, era 

uma revista de variedades, que dedicava especial atenção à economia e aos assuntos 

agrícolas, mas o fato de ser ilustrada, e conter diferentes seções, garantia a sua 

permanência no mercado editorial. As três revistas juntas cobrem quase toda a década 

de 1920 salientando como a agricultura foi um tema importante para os fluminenses. Os 

dois periódicos em questão agora são mais específicos, são técnicos, com matérias 

voltadas quase que exclusivamente para as práticas agrícolas com pareceres de 

especialistas e ensinamentos para o homem do campo. Por isso iniciamos o texto com a 

epígrafe que nos leva a uma reflexão: em um país ainda assolado pelo analfabetismo, 

onde esses índices eram vultosos no meio rural, como esses periódicos direcionados aos 

lavradores se consolidaram? Qual era a pauta dessas revistas? Em que formato foram 

publicadas? Que mensagem seus redatores imprimiam nas entrelinhas de suas matérias?       
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4.1 

Letras e formas: desenhando projetos  

  

 Toda revista é um projeto. Os intelectuais ao reunirem-se na redação desenham 

ideias, temas e propostas que serão comunicadas aos seus leitores. O formato da 

publicação como as capas, as cores, as letras revelam não só uma escolha estética, mas 

uma interlocução importante com o mercado editorial e com os consumidores. Além da 

forma, a letra: qual a mensagem de seu artigo de fundo, dos editoriais que imprimiam os 

programas da redação? Pretendemos nos aproximar das revistas agrícolas fluminenses e 

descobrir mais sobre escolha de seus formatos e o perfil de seus editores.  

 A Fazenda Fluminense foi um periódico que circulou entre setembro de 1929 e 

setembro de 1930, publicado mensalmente em Niterói, antiga capital do Estado do Rio 

de Janeiro. Suas dimensões eram próximas às de outras revistas da época, 27 por 18,5 

cm, modelo que permaneceu semelhante durante os treze números impressos. O número 

de páginas por exemplar oscilava entre 30 e 35, quantidade razoável. As primeiras capas 

eram coloridas, com um desenho ou foto de uma fazenda; em alguns números, fotos de 

políticos locais ilustraram as capas. O subtítulo indicava os temas aos que a revista se 

dedicaria: Agricultura, Pecuária e Indústria, e depois do número 9, Agricultura, 

Comércio e Indústria.  

 A indústria referida na revista era a indústria animal e a agrícola. Há um 

redimensionamento da atividade rural através, inclusive, dos termos para defini-la. 

Como o campo era usualmente associado a imagens negativas, lugar do atraso, em que 

lavrador era chamado de “caipira”, essa relação é invertida na revista. Em A Fazenda 

Fluminense o agricultor era nomeado de “progressista”, “fazendeiro”, “produtor 

industrial”, nomes que agregavam um valor positivo à identidade do homem do campo. 
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Marie-France Parpet, ao analisar a revista Economie Rurale, aponta que além da 

revolução técnica e econômica há uma mudança simbólica, após a qual o “camponês” 

tornou-se “agricultor, dirigente da empresa”. Assim como o caso fluminense, a revista 

estudada pela autora se destinava a formular políticas agrícolas, mas transmitia novos 

esquemas de percepção da atividade.251  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Parpet, Marie-France Garcia. A construção intelectual dos mercados agrícolas: a sociedade francesa 
dos economistas rurais e a revista Economie Rurale. Mana. 16(1): 75-97, 2010. 
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Figura&1.!A!capa!amarela!é!da!edição!de!número!8,!com!ilustrações!de!uma!fazenda!e!suas!atividades,!no!
primeiro!plano!a!pecuária!e!criação!de!animais!e!no!segundo!plano!aagricultura. 
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Figura&2.!A!capa!azul!é!do!número!1!que!contém!a!foto!de!“Exmo!Snr.!Dr.!Pio!Borges!–!secretário!de!
Agricultura!e!obras!públicas!do!Estado!do!Rio!de!Janeiro”!
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 No interior das páginas a impressão era luxuosa, feita em papel couché, mas 

possivelmente devido ao alto custo, a revista não era colorida e seu conteúdo era 

impresso em preto e branco. Havia imagens e fotografias na revista, mas em 

quantidades reduzidas, vinhetas separam as seções, e várias estampas de anunciantes 

chamavam a atenção dos leitores. Ricamente ilustrados eram os artigos científicos, com 

desenhos para elucidar a explicação dos temas propostos. 

Ao longo do seu ano de publicação o quantitativo de páginas foi menor em 

algumas edições; também em determinados números a impressão foi feita em papel 

alcalino e um número foi bimensal.252 As revistas foram um gênero de imprensa muito 

popular e igualmente efêmero, as dificuldades de permanência no mercado editorial 

eram inúmeras, ainda mais com uma fatia de mercado mais exclusiva como as revistas 

rurais. A Fazenda Fluminense acaba253 em setembro de 1930. Na edição anterior havia 

uma nota da redação que indicava a dificuldade de manutenção do periódico naquele 

momento ao informar aos leitores:  

 

Avisamos aos nossos assinantes e leitores, que em vista da situação e 
de alguns dos nossos diretores e colaboradores haverem se 
apresentado como reservistas, “A Fazenda Fluminense” ficará 
reduzida temporariamente em certo número de páginas.254 

 

A Revolução de 1930, a que se refere o trecho, alterou o quadro político do 

Estado Rio de Janeiro que ficou sob a intervenção federal. Talvez essa seja uma das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 Na coleção de periódicos da Biblioteca Nacional não consta os números 2 e 3, de outubro e novembro 
de 1929, o que supomos ser uma falha da coleção, pois no número 4, de dezembro do mesmo ano, há uma 
errata que se refere ao mês de novembro, indicando que ele foi publicado. O número 6, de Janeiro de 
1930, também não consta no arquivo. O exemplar de julho/agosto, números 11/12 de 1930, foi bimensal e 
foi impresso com  um número reduzido de páginas.    
253 Não há indícios de sua continuidade, apesar da procura em diversos arquivos, mas não há nenhuma 
nota que explique o seu fim, ao contrário, o último exemplar comemora o primeiro aniversário do 
periódico.  
254 Nota da Redação. A Fazenda Fluminense. Ano II, n° 13, Setembro de 1930. A situação se refere à 
Revolução de 1930 e a possibilidade de deposição do governo federal pelas tropas vindas do Rio Grande 
do Sul.  



!175!

hipóteses para o fim do periódico, talvez o cenário político só tenha agravado a 

dificuldade comercial por que já passava a revista. São conjecturas, pois não foi 

possível determinar as causas de seu término. 

A redação se localizava na Rua Benjamin Constant, número 19, no Bairro do 

Barreto, mesmo endereço em que funcionava a Assistência e Hospital Veterinário 

“Joaquim Murtinho”, que era uma assistência gratuita pertencente a Humberto Vernet, 

proprietário da revista. O corpo de redatores era formado por um grupo de especialistas. 

O diretor responsável, Humberto Vernet, era médico veterinário, chefe do setor de 

Indústria Animal na Diretoria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro; o diretor 

secretário, Telles Barboza, era químico industrial. A revista era um primor de 

organização, continha sumário de artigos em todos os números, havia indicação de 

bibliografia ao fim de determinadas matérias e até o corpo de redatores  era separado 

pela seção em que escrevia: Indústria Agrícola: Archimedes Lima Camara, engenheiro 

agrônomo; membro da Diretoria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro; Euclides 

Janot de Mattos, engenheiro agrônomo, chefe do setor de Indústria Agrícola na 

Diretoria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro; Indústria Animal: Humberto 

Vernet, Augusto O. Lopes; Indústria Química: Telles Barboza, Joaquim Bertino. 

Hortos e jardins: Constantino V. Rego, engenheiro agrônomo, chefedo setor de 

Aboricultura e Colonização na Diretoria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro; 

Doenças dos Animais: Américo Braga, também foi redator da Illustração Fluminense, 

médico veterinário, funcionário do Posto Experimental de Veterinária do Rio de 

Janeiro; Moacyr A. de Souza, diretor-técnico do laboratório de Biologia Veterinária em 

Mathias Barboza e microbiologista do Posto Experimental de Veterinária do Rio de 

Janeiro; Doenças dos Vegetais: Heitor Grillo, engenheiro agrônomo, assistente do 

Instituto Biológico do Rio de Janeiro; Zootecnia: Waldemar Raythe, engenheiro 
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Agrônomo; Gustavo Dutra; Higiene: Humberto Vernet; O Médico do Fazendeiro: Isaac 

Vernet, médico, professor da Escola de Medicina e Cirurgia do Instituto 

Hahnemanniano; O Lar do Fazendeiro: Evangelina Cruz, professora Catedrática das 

escolas normais do Rio de Janeiro e de Niterói. Outros colaboradores contribuíram com 

artigos soltos ao longo das edições. 

É muito difícil recuperar os dados biográficos dos autores. As informações 

foram obtidas através da própria revista, empenhada  em publicar o perfil técnico 

daqueles que compunham a redação. Um fato interessante é que muitos faziam parte de 

órgãos do funcionalismo público do Estado, principalmente da Diretoria de Agricultura 

do Estado do Rio de Janeiro, o que revela um importante traço de sociabilidade, talvez 

um núcleo de onde tenha partido a iniciativa do periódico. O vínculo com o Estado 

ficaria patente da mesma forma nas matérias, sempre ligadas à atuação e à gestão 

pública. Além disso, fica evidente que o mundo das letras era uma atividade secundária 

a todos, profissionais estabelecidos em outras áreas. Outro destaque é a presença de 

mulher na redação, característica pouco usual, ainda mais em uma revista técnica. Mais 

adiante analisaremos seus artigos e o desejo do periódico em atingir o público feminino 

com a sua seção “O Lar do Fazendeiro”.   

Em setembro de 1929, o número avulso da revista era vendido a 1$000 (mil réis) 

e a assinatura anual custava 10$000 (dez mil réis). Em Janeiro de 1930, os preços 

aumentaram e o exemplar passava para 1$500 (mil e quinhentos réis) e a assinatura para 

15$000 (quinze mil réis)255.  O valor dos anúncios não era divulgado, mas desde o 

primeiro número a redação publicou em nota que os pequenos anúncios de venda de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255 A revista era repleta de anúncios, mas o interessante era que havia promoções para atrair o leitor na 
assinatura da revista. Os que recortassem o cupom impresso a cada número, ao assinarem a revista por 10 
meses ganhariam um mês grátis. Nicolau Sevcenko descreve que estratégias como essas assinalavam 
novos padrões de consumo, uma nascente onda publicitária muito comum nas modernas revistas 
ilustradas. Sevcenko, Nicolau. “O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso”. In: 
História da vida privada no Brasil: República: da Belle Époque à era do rádio.São Paulo: Companhia das 
Letras, vol. 3, 1999. p. 37. 
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fazendas e de animais seriam publicados de graça. A seção “Pequenos anúncios” era 

dedicada a esse fim e certamente garantia a venda de volumes. A revista tinha uma 

tiragem de cinco mil exemplares, o que nos permite ter uma ideia de seu alcance. 

 No primeiro editorial, Telles Barboza escreve “Nossa Plataforma” que pode ser 

considerado um artigo de fundo com a pauta de A Fazenda Fluminense.  

 

 (...) É que, percorrendo as suas folhas, o leitor irá encontrando 
assuntos de agricultura e pecuária, questões de economia rural, 
de indústria agrícola, de medicina veterinária, de química nas 
suas aplicações mais intimamente ligadas aos interesses da 
indústria, assuntos econômicos de atualidade, sobretudo no que 
mais de perto diz com o Estado do Rio. 

Mas não seria preciso tanto. Basta o seu nome para logo 
se adivinhar o mundo de coisas que ela encerra, em suas 
páginas. Pois “A Fazenda Fluminense” não é realmente tudo 
aquilo que acima deixamos dito? Não é a agricultura, a pecuária, 
a indústria, a medicina veterinária? Não é a opulência dos 
rebanhos, a poesia dos moinhos, a impetuosidade das 
cachoeiras, a exuberância das culturas?  

Assim é e vai ser “A Fazenda Fluminense”... de papel e 
tinta. E nem se diga que, por assim dizer, seja ela menos 
importante que a outra, a de verdade, em referência aos 
benefícios que traz aquelas atividades e a expansão econômica 
do nosso Estado, porquanto, tinta e papel são também as moedas 
que representam o ouro guardado nas arcas e mais que esse, o 
que refulge soberanamente no filão das minas e na poeira das 
áreas que dormem nos fundos dos rios. E nem porque seja assim 
tão modesto na sua materialidade, o papel-moeda – que é papel 
e tinta – deixa de ser o propulsor da nossa expansão e da nossa 
grandeza. 

“A Fazenda Fluminense” discutirá e versará, com efeito, 
todos os assuntos que interessam à economia do Estado, 
procurando, tanto quanto possível, satisfazer aos que vivem em 
contato permanente com os livros e aos que mourejam no trato 
contínuo com os campos.    

Seu corpo redatorial e de seus colaboradores reúne figura 
de técnicos e especialistas consagrados. São eles que, 
focalizando os assuntos através de sua palavra autorizada e 
competente, irão levar conselhos e ensinamentos aos que deles 
necessitam para melhor aproveitamento das culturas e dos 
rebanhos. E não só. Também aos que buscam a leitura no desejo 
apenas de “folgar o espírito”, “A Fazenda Fluminense” oferece 
um bocado de coisas leves e finas e agradáveis em cuja essência 
há sempre alguma coisa de instrutivo e proveitoso.       
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(...) 
“A Fazenda Fluminense” vai, certamente, prestar, aos 

fazendeiros e agricultores que fazem a riqueza do Estado do 
Rio.256 

 

O autor explica a iniciativa de uma revista voltada para os temas técnicos de 

agricultura e economia rural. As atividades são próximas, mas distinguem dois campos 

de ação, os ensinamentos especializados que envolveriam a pecuária, a química, a 

medicina veterinária, que em muito se relacionam com o cotidiano do lavrador; e a 

política agrícola, que contemplaria as ações públicas para o setor, os assuntos 

econômicos e as atualidades sobre o Estado do Rio, ao enfatizar o aspecto fluminense 

do periódico. No fim do trecho citado, Telles Barboza menciona que também seriam 

publicadas leituras para “folgar o espírito”, “um bocado de coisas leves e finas e 

agradáveis em cuja essência há sempre alguma coisa de instrutivo e proveitoso”. 

Mesmo em uma revista especializada temas de variedades garantiam o sucesso e a 

multiplicidade de leitores.  

O terceiro parágrafo valoriza o empreendimento intelectual que é a revista. Feita 

de “papel e tinta” era significativa para a economia do Estado, exatamente por 

vulgarizar ensinamentos técnicos, simplificando-os entre seus leitores, por divulgar 

políticas públicas e professar a favor da importância econômica do setor “propulsor da 

grandeza”. O texto segue e atinge dois pontos centrais que tangenciam toda a produção 

do periódico. O primeiro, discutido na epígrafe que abre este capítulo, incide no desejo 

dos redatores de atingir tanto o homem do campo quanto os estudiosos da área, de 

conectar o mundo dos livros ao mundo do trabalho. Em uma sociedade marcada pela 

herança da escravidão, em que o trabalho físico era considerado menor, apartado 

daqueles que se dedicam ao intelectual era uma iniciativa inovadora. Aí estava o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Barboza, Telles. Nossa plataforma. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 1, Setembro de 1929. 



!179!

modernismo fluminense, afinal para regenerar o campo, desejo desses intelectuais. Era 

preciso levar novas técnicas ao lavrador, o que nos leva ao segundo ponto, a reunião de 

“especialistas”.  

Quando o autor narra que a redação era formada por um corpo de técnicos que 

tratariam dos assuntos com “sua palavra autorizada e competente”, o conhecimento 

teórico e intelectual é valorizado em detrimento da sabedoria empírica adquirida no 

cotidiano rural. Nesse caso, a tradição era negada em nome do progresso, as “modernas” 

técnicas ignoravam o saber acumulado por anos de trabalho e observação. Em outros 

momentos, principalmente para a valorização da história do Estado, a tradição é 

incorporada e ovacionada como parte do moderno. Duas eram as formas de captura da 

tradição, negação ou incorporação.  A revista, como espelho do seu tempo, exemplifica 

como o campo muitas vezes era pensado a partir de uma relação de contraste com a 

cidade. Rural versus urbano; para redimir o atraso bastava levar desenvolvimento dos 

letrados que vinham da cidade, detentores do saber técnico. Mais uma vez a polarização 

iletrados versus especialistas sinaliza a relação segundo a qual era preciso mudar o 

campo a partir do que a cidade tinha para oferecer.  

A Fazenda Fluminense é a revista mais importante da análise deste capítulo, 

mais consistente em publicação, com duração de um ano. Suas matérias eram mais 

diversas e seu conteúdo, mais significativo. A Agricultura Fluminense tem uma função 

complementar no estudo, especialmente para observar que o tema agrícola foi pauta de 

revistas ao longo de quase toda a década de 1920 – Illustração Fluminense (08/1921 a 

09/1924), Agricultura Fluminense: revista da Sociedade de Agricultura e Indústrias 

Ruraes (08/1926 a 08/1926), A Fazenda Fluminense (09/1929 a 09/1930). 

As fontes sobre a revista Agricultura Fluminense e sobre a Sociedade a que ela 

estava ligada são escassas, e apesar dos esforços e das idas aos arquivos, a recuperação 
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de sua trajetória foi parcial. Analisamos um único exemplar, o número 6 de agosto de 

1926. Em seu cabeçalho indicava que aquele era o ano 5 da revista, o que nos leva á 

hipótese de uma revista anual, já que não há detalhes de sua periodicidade na capa ou na 

folha de rosto. Outro indício que direciona para essa característica anual foi a receita de 

arrecadação listada no Segundo Relatório apresentado à Sociedade Fluminense de 

Agricultura de Indústrias Rurais pelo diretor Dr. Eurico Teixeira Leite, membro de uma 

tradicional família de cafeicultores de Vassouras, que foi publicado pelo Jornal do 

Comércio, na edição de 23 de agosto de 1924.  

O Relatório foi divulgado dois anos antes do exemplar da revista examinado, 

mas, em seu o anexo 5, é possível pesquisar o “Balancete geral da receita e despesa no 

exercício de 1923” , onde se lê que um valor foi recebido pelos anúncios publicados nos 

números 1 e 2 da revista. Se a edição de 6 de agosto de 1926 é identificada como o 

quinto ano da revista, é possível que ela tenha uma circulação anual tendo começado em 

1922, e em 1926 esteja no ano 5, o que confirma nossa hipótese de periodicidade anual. 
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!

Figura&3.&Balancete!geral!da!receita!e!despesa!no!exercício!de!1923.!Leite,!Eurico!Teixeira.!Segundo!Relatório!
apresentado!à!Sociedade!Fluminense!de!Agricultura!de!Indústrias!Rurais.!Rio!de!Janeiro,!Tipografia!do!Jornal!
do!Comércio,!1924.!Anexo!5. 

 

A Agricultura Fluminense tinha uma tipografia mais simples, feita em papel 

alcalino, em preto e branco. A capa possuía um papel com uma gramatura maior, mais 

rígido e foi estampada em dicromia, utilizando duas cores na impressão. Vinhetas 

formavam molduras na capa em torno do emblema da Sociedade Fluminense de 

Agricultura e Indústrias Rurais (SFAIR); ao fundo uma árvore frutífera entrecortada 

com uma enxada, típico instrumento que remete ao trabalho rural.      

Distribuída gratuitamente aos sócios, a revista era comercializada por 2$000 

(dois mil réis), o dobro do preço de sua congênere A Fazenda Fluminense, que circulou 

anos mais tarde , em 1929, e quatro vezes mais cara que a Illustração Fluminense, que 

em 1925 custava 500 réis. Os proprietários cobravam 120$000 (cento e vinte mil réis) 

por um anúncio de uma página; 70$000 (setenta mil réis) para fazer publicidade em 
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meia página; 40$000 (quarenta mil réis) por um quarto de página e 30$000 (trinta mil 

réis) por um terço de página para expor seu produto. Valores razoáveis que ajudavam a 

revista a se manter, pois das 48 páginas publicadas no sexto número analisado, 15 eram 

dedicadas apenas a anúncios. Apesar da pesquisa não foi possível obter números de 

circulação e de distribuição da revista.!

! !
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!

Figura&4.&Capa!A!Agricultura!Fluminense.!

!

& !
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 Abaixo do título, como observado na capa, a indicação de que era uma 

publicação da Sociedade Fluminense de Agricultura de Indústrias Rurais, uma 

associação de proprietários que também reunia corporações particulares e 

municipalidades. A sociedade foi fundada em 15 de julho de 1920, na Rua da 

Conceição, número 78, centro da cidade de Niterói.257 É difícil precisar o tempo de sua 

existência, mas é possível recuperar atas de reuniões, publicadas nos diários oficiais até 

1937, o que indica uma longa existência da associação.  

A revista era uma vitrine da Sociedade, na folha de rosto estava listada a 

hierarquia de diretores, secretários e conselheiros. No interior, as páginas eram o 

veículo para divulgar os concursos, as exposições e ações promovidas pela associação.   

  No Segundo Relatório, a Sociedade de Agricultura ratificava a pauta usual das 

suas congêneres, que seria imprimir uma orientação prática para o progresso do Estado 

do Rio de Janeiro. “Será lenta, talvez, mas visará persistentemente, a solução dos 

problemas relativos a nosso surto econômico, a transformação racional dos nossos 

métodos culturais, a defesa dos interesses sociais e morais da profissão agrícola.”258 De 

modo racional o campo modificaria a economia fluminense retirando-a da crise e à 

Sociedade caberia o papel de estimular o espírito associativista para facilitar o trabalho 

do produtor rural. Entre as suas atribuições cabiam ações intelectuais, como realizar 

palestras e exposições sobre tipos, melhores raças de animais; manutenção de uma 

biblioteca especializada e a própria publicação da revista A Agricultura Fluminense, 

distribuída aos sócios; e outras atividades com um viés muito prático, como distribuição 

de plantas frutíferas e forrageiras com desconto para os sócios; fornecimento sementes, 

adubos, fertilizantes, vacinas, máquinas gratuitamente ou a preço de custo; a análise de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Diário Oficial da União. 29 de agosto de 1920, seção 1, pg. 23. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2003641/pg-23-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-29-08-1920. 
258 Leite, Eurico Teixeira. Segundo Relatório apresentado a Sociedade Fluminense de Agricultura de 
Indústrias Rurais. Rio de Janeiro, Tipografia do Jornal do Comércio, 1924. p. 4  



!185!

terras e minérios; registro genealógico de animais259; intermediação junto ao Ministério 

da Agricultura para conseguir subsídios.260 

O último item revela uma função marcante nas revistas estudadas, a divulgação 

de políticas públicas. Muitas vezes o Ministério da Agricultura, Secretarias Estaduais e 

Municipais ou outros órgãos de natureza pública criavam ações políticas para o meio 

rural que corriam o risco de ser inoperantes porque tinham dificuldade de atingir o 

homem do campo, pela distância ou precariedade de divulgação. Uma parcela das 

matérias era dedicada à veiculação das notícias e incentivos oficiais desses programas 

gratuitos.  

O Relatório de gestão da Sociedade descrevia do mesmo modo a intenção de 

reformar os seus estatutos, de eleger a diretoria para o próximo ano e outros meandros 

administrativos. O quantitativo de sócios merece destaque, afinal compõe a importância 

do setor agrário no Estado. Foram listados 758 sócios no total, havendo um aumento de 

473 em relação ao ano anterior. Havia categorias diferenciadas de sócios. É possível ter 

dados mais completos cruzando o número de sócios e o dispêndio para associar-se, 

publicado na revista. O benemérito pagava 500$ (quinhentos réis) de uma só vez e 

somavam 133 sócios; o remido pagava o valor de 200$ (duzentos réis) e eram 72 

associados; 100$ (cem réis) custava a joia, além dos 100$ (cem réis) de anuidade para 

as Corporações Particulares que totalizavam 22; a última categoria de sócio era o 

efetivo, que possuía 512 membros que pagavam 12$ de anuidade, 15$ de joia e 3$ de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 O registro tinha um apelo comercial, era anunciado na revista que ao registrar os animais na Sociedade 
Fluminense de Agricultura os preços desses triplicavam. A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto 
de 1926. p. 2. 
260 Leite, Eurico Teixeira. op. cit. p. 14. 
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diploma. O Relatório lista ainda 22 municipalidades que eram associadas, mas não 

revela se algum valor era pago por essas.261 Os números são significativos.  

Outro dado que legitima a representatividade da Sociedade era o seu papel na 

eleição de um dos diretores do Instituto de Fomento Agrícola do Estado do Rio de 

Janeiro. O IFEA, criado em 1926 no governo de Feliciano Sodré, conforme analisado 

no capítulo 2 desta tese, tinha sua Diretoria constituída por um presidente e dois 

diretores, um deles eleito pelos lavradores e outro nomeado pelo presidente do Estado. 

A Sociedade Fluminense de Agricultura e Indústrias Rurais era quem recebia os votos 

dos agricultores matriculados no IFEA, aqueles que tivessem pago o imposto territorial 

do último exercício. Os votos eram proporcionais ao valor do imposto pago 

correspondente à cota de 2$000 (dois mil réis). Se o agricultor pagou 20$000 (vinte mil 

réis) de imposto sua cédula corresponderia a 10 votos.262 Participar da eleição como 

catalisadora do grupo de agricultores fluminenses endossava a sua legitimidade.  

Para a Sociedade,  a revista era um veículo da sua política. O que mais foi 

tratado no periódico? E suas seções? Havia temas em comum com a A Fazenda 

Fluminense? O que foi colocado em (re)vista além da técnica? 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261 Ao cruzar os dados da Revista e do Relatório estamos fazendo uma suposição para complementar a 
análise que certamente é imprecisa, pois pode haver uma diferença de valores já que o Relatório é de 
1924 e a Revista de 1926.  
262 Freitas Filho, Almir Pita. O Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro 
(1926-1931) e a política fluminense de defesa de café na segunda metade da década de 1920: contribuição 
ao estudo de sua gênese e funcionamento. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Rio de Janeiro, n. 
3, nov, 2013. !
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4.2 

Comunicando o campo: artigos e seções 

 

 A Fazenda Fluminense e A Agricultura Fluminense tinham um perfil 

especializado, com matérias muito específicas sobre métodos agrícolas. Ao investigar as 

suas seções, folhear suas laudas interessa-nos ir além da técnica, seja para compreender 

que noção de modernização estava sendo comunicada, seja para apreender que imagens 

sobre o Estado do Rio de Janeiro eram veiculadas. Será que a ação intelectual que 

inspirava  a revista dialogava com as ações políticas da época? E a pauta republicana tão 

debatida anos de 1920 que tangenciava a educação, o sanitarismo, a integração regional 

foi discutida pelos especialistas?  

 Uma característica interessante dos dois periódicos era uma tentativa constante 

de diálogo com leitor, literalmente, através de cartas e respostas publicadas na revista. 

Na Agricultura Fluminense a relação era mais direta com os sócios da Sociedade, que 

poderiam enviar artigos que, aprovados pela redação, poderiam ser impressos.263 Em A 

Fazenda Fluminense a seção “Consultório Veterinário”, se dedicava a responder as 

dúvidas de leitores que enviavam correspondência de várias partes do Estado, inclusive 

da cidade do Rio de Janeiro, o que nos faz compreender o alcance da revista. 

Medicamentos eram prescritos de acordo com a doença e, principalmente, novas 

técnicas seriam ensinadas em contraposição aos ultrapassados hábitos de higiene e 

cuidados com os animais. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto de 1926. p. 4. 
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!

Figura&5.&Seção!“Consultório!Veterinário”!onde!cartas!dos!leitores!eram!enviadas!e!respondidas!pelos!
redatores!sanando!dúvidas,!prescrevendo!medicamentos!e!novas!técnicas.!Abaixo!a!seção!“O!Lar!do!
Fazendeiro”,!com!um!artigo!de!continuação!do!número!anterior!da!revista,!a!matéria!é!longa!e!prossegue!na!
página!seguinte.!Escrita!pela!única!mulher!da!redação,!Evangelina!Cruz,!a!coluna!sempre!versava!sobre!temas!
ligados!à!educação.!A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 7, Março de 1930. 
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 O uso de novas técnicas não se referia apenas à seção “Consultório Veterinário”, 

era um discurso que atravessava todas as colunas. Havia uma contraposição entre o 

“rotineiro”, que era o lugar do atraso, e as “novas” técnicas, que se referia à “moderna” 

ciência e aos conhecimentos pesquisados pela agronomia.  A antinomia aparecia nas 

linhas de chamada dos artigos como em “A Desvalorização dos Couros, devido ao 

processo rotineiro de tratá-los”264, “A perda de álcool no Estado do Rio por defeito de 

fermentação”265, que relatavam os cálculos dos prejuízos por falta de técnica; ou em “O 

novo sistema de adubação em São Paulo”266, que realçava como um novo método 

permitia maior eficácia. Américo Braga em “Medicina Veterinária Autóctone. 

“Aguamento” dos animais...” critica as tradições populares duramente.  

 
As doenças têm suas causas autenticadas ou autenticáveis. Bem 
afastados ora estamos da trevosa época da theurgia mediavel 
[sic], prenhe de quimeras e mistificações, quando se acreditava, 
dentre muitas outras superstições, que acima das nuvens pairava 
a divindade prestes a manejar o raio. Franklin mostrara que o 
curisco era produzido pela eletricidade e Ohm e Faraday 
demonstraram que a eletricidade se condiciona por leis físicas, 
regras iconoclastas que desalojaram a divindade de seu palácio 
etéreo!   

Não obstante, seja nos tempos caducos como no presente, 
o povo sempre gostou de mistérios. Em medicina os processos 
de curar que se revestem de “segredo” são muito apreciados 
pelos leigos, que se volvem para eles como o helianto para o 
sol... 

Presumindo, destarte, satisfazer as ambições do Olympo, 
procuram o bálsamo e acura para si e (como não?) para os 
animais também. O difícil lhes é escolher a agulha no paiol, 
paiol que seria interminável cornucópia de Esculápio. Vã 
espectação! 
(...) 

De certo, já ouviste, leitor amigo, falar em tão esdrúxula 
quão polimorfa “enfermidade” do zé povinho, abeberada em 
falsas noções de patologia de meia ciência, pois não? Escutaste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264A desvalorização dos couros, devido ao processo rotineiro de tratá-los. A Fazenda Fluminense. Ano I, 
n° 1, Setembro de 1929. p. 10.   
265 A perda de álcool no Estado do Rio por defeito de fermentação. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 7, 
março de 1930. p. 14.   
266 O novo sistema de adubação em São Paulo. A Fazenda Fluminense. Ano 1, n° 6, Fevereiro de 1930. p. 
19. 
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contar, por aí além, os evangelistas do “aguamento”, 
adiantando-se em entono de galo madrugador, que o tratador ao 
distribuir a ração aos seus “hóspedes”, um ou dois “aguaram”, 
porque o acepipe demorara a lhes ser ofertado... – não ouviste? 
(...) 

É preciso que se diga: mesmo a despeito desses 
despautérios a Natureza vence e cura. Louvada seja, pois, a Vis 
medicatrix! 

Quem veste roupa de defunto, fica-lhe a faltar ou a 
sobrar...267 

 

 A ironia garante um tom de bom humor, mas que não diminui o discurso que 

valoriza a ciência e redimensiona o saber popular. Mais uma vez a tradição ligada ao 

cotidiano do homem do campo é desmerecida. Em outro artigo a “Travagem dos 

Equinos” o mesmo autor condena as inspeções municipais e defende um padrão para 

todo o Estado. 

 

Mas ai! da medicina moderna se fosse entregue aos profanos 
métodos contra-científicos. Então estaríamos hoje em pleno 
domínio da Idade Média, caricatamente a curar feridas com pele 
de sapo e afecções do peito com raspas de chifre! Inspeção de 
Leite. Centralização do Estado: “Em primeiro lugar condeno 
peremptoriamente as fiscalizações municipais, opino que seja 
estadual uma única centralizada, capaz de estender um trabalho 
uniforme no Estado inteiro, evitando duplicidade de 
organizações e métodos diferentes, dualidade de despesas etc., e 
outras desvantagens como seja a intromissão política local 
dificultando a ação de fiscalização, demais alguns municípios 
são paupérrimos, falho de recursos.268  

 

A ciência além de fator modernizador é o viés da razão, via de ordenamento do 

Estado, nesse caso para criar um padrão de higiene sob a inspeção do leite, pois o autor 

alegava que as municipalidades eram díspares e não teriam as mesmas condições 

técnicas e para garantir uma uniformização sanitária. O modernismo dessas revistas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 Braga,Americo. Medicina Veterinária Autóctone. “Aguamento” dos animais... A Fazenda Fluminense. 
Ano 1, n° 8, abril de 1930. p. 27. 
!
268!Braga,!Americo.!Travagem dos Equinos. A Fazenda Fluminense. Ano 1, n° 1, setembro de 1929. p. 
14. p. 24 
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desejava racionalizar o campo e a única forma encontrada por esses intelectuais era 

levar a técnica até a produção. Se o “rotineiro” era atrasado, que a lógica seja invertida 

então: a proposta era “rotinizar” o moderno. Refiro-me à explicação, de maneira 

simplificada de práticas químicas, de profilaxias, de ciclos de doenças, receitas caseiras 

que envolviam a zootecnia, de elucidar que a ciência podia ser algo simples. Na seção 

Doenças e Pragas dos Vegetais foi publicado o artigo “Pragas do Algodoeiro”, escrito 

por Luiz A. de Azevedo Marques, que citava várias pragas, suas características e 

cuidados que o lavrador deveria tomar. Minuciosamente explicado e com desenhos de 

larvas, besouros e plantas, bem pedagógico. 269 No número seguinte, o mesmo autor 

continua a matéria e explica o combate, inclusive com fórmulas de como fazer o 

inseticida, com fotos ilustrativas para aplicar na água ou a seco. A Agricultura 

Fluminense era mais econômica em suas matérias, com poucos recursos de desenhos ou 

fotografias, mais ainda assim o uso da química era destacado como auxilio da ciência ao 

produtor.270 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
269  Marques, Luiz A. de Azevedo. Pragas do Algodoeiro.  A Fazenda Fluminense. Ano 1, n° 6, fevereiro 
de 1930. p. 27. p. 24 
270 Destruição dos Parasitas na Agricultura com o auxílio da Chloropicrina. A Agricultura Fluminense. 
Ano V, n° 6, Agosto de 1926. p. 19 - 22. 
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Figura&6.&Outro!exemplo!de!artigo!que!explica!de!maneira!simplificada!e!com!ilustrações!as!técnicas!químicas.!
Camara,!Archimedes.!Características!das!leveduras.!A!Fazenda!Fluminense.!Ano!2,!n°!13,!setembro!de!1930.!p.!

19.!
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 Haveria inúmeras matérias para analisar e apontar como exemplo, afinal os 

periódicos são conduzidos por especialistas e a tecnologias agrícolas eram o caminho 

escolhido para a reinvenção do campo fluminense, mas não só. Havia uma grande 

preocupação com o êxodo rural e com maneira de fixar o homem no campo, os letrados 

percebiam que era preciso mudar o entorno dos agricultores, levar infraestrutura para o 

meio rural para que a cidade não fosse mais um atrativo.  

Êxodo rural  
(Um mal que é necessário corrigir)  
Os camponeses convencidos de que nos grandes centros, 

encontram ocupações fáceis com grandes remunerações, 
praticam o absurdo de deixar a lavoura, dirigindo-se à cidade 
com o otimismo de viver em desafôgo [sic] e ao mesmo tempo 
desfrutar a alegria, de melhores dias de vida; tal abandono tem 
provocado verdadeiras crises em vários países, especialmente 
nos Estados Unidos que acaba de atravessar uma época sombria 
em referência às questões agrícolas, sendo a determinante 
principal, haver imigrado quase um milhão de homens das zonas 
rurais para as urbanas. 
 É este um mal que devemos nos esforçar para evitá-lo o 
máximo possível. 
 Em setembro do ano próximo passado reuniu-se em 
Berlim, a Conferência Parlamentar de Comércio e depois de 
acurados estudos, foi elaborado um parecer entre todos os 
parlamentares que concorreram, constando do seguinte: 
1°) – Levantar a produção de forma tal, que o capital e o 
trabalho empregados na agricultura, tenham uma remuneração 
igual a que obtém a indústria e o comércio. 
2°) – Organizar de acordo com as comissões internacionais e 
outras instituições semelhantes uma propaganda com o objecto 
[sic] de melhorar por meio da educação familiar, as tradições, o 
caráter e a mentalidade agrícola. 
3°) – Estabelecer para a agricultura as mesmas vantagens que os 
serviços públicos concedem nas zonas urbanas a indústria e ao 
comércio procurando aplicar métodos racionais de trabalho 
agrícola, desenvolvendo as pequenas industrias domésticas, 
melhorando as estrada, oferecendo boa distribuição d’água, luz, 
força elétrica, telefones rádios, etc.. 
4°) – Promover em todos os países a formação de associações 
que se dediquem ao melhoramento e embelezamento da vida 
rural.  
 Assim devem os nossos dirigentes cuidar mais do nosso 
meio agrícola pondo em prática, o plano elaborado, a fim de 
evitar continuem os nossos homens rurais a imigrarem para os 
grandes centros onde já existe dos “sem trabalho”, com a 
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ganância dos grandes salários, para finalmente padecer em 
misérias, e depois de psicologicamente depauperados, voltarem 
ao campo abandonado, para recomeçarem uma nova vida de paz 
e tranqüilidade espiritual.271 

 O texto trata como um “absurdo” abandonar a lavoura por causa da “ganância” 

dos grandes salários, depois elenca fatores razoáveis e medidas que poderiam deter o 

crescimento do êxodo rural. Problema que gera crise econômica e social e não era uma 

particularidade do Brasil. O trecho aponta o exemplo dos Estados Unidos e as ações 

propostas na ConferênciaParlamentar de Comércio, em Berlim. A revista para ganhar 

legitimidade em suas pautas procurava nacionalizar a discussão, mostrar dados de 

outros Estados, de fontes diversificadas, inclusive internacionais. A referência norte- 

americana era particularmente importante, pois foi um país em que  o regime de 

pequena propriedade rural funcionava, onde o campo era moderno, com uso de 

maquinário e técnicas agrícolas. Um modelo a ser imitado e que experimentara uma 

crise semelhante do abandono da população rural.    

 Dos itens listados para reter os moradores no interior é notável observar que a 

incorporação de novas tecnologias agrícolas ao cotidiano rural tem um papel 

secundário. O texto incide sobre a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, como a 

remuneração salarial, a educação, o papel do Estado levando serviços públicos 

semelhantes aos que são ofertados da cidade, inclusive beleza e melhoramentos 

relativos a lazer. Não adianta ter máquinas se não há escolas para os filhos dos 

lavradores. A educação agrícola foi uma das soluções para o problema do abandono do 

campo e ganhou uma dimensão considerável nas revistas. Era a maneira mais 

pragmática de mudar não só o campo, mas o país.    

  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Êxodo rural. Um mal que é necessário corrigir. A Fazenda Fluminense. Ano 2, n° 13, setembro de 
1930. p. 18. 
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Figura&7.&Tema!de!grande!importância!para!a!revista!o!abandono!do!campo!era!assunto!de!vários!artigos.!
Oêxodo!rural!(Um!mal!que!é!necessário!corrigir).!A!Fazenda!Fluminense.!Ano!2,!n°!13,!setembro!de!1930.!p.!18.&
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A seção “O Lar do Fazendeiro” se dedicava ao tópico da educação agrícola e 

merece destaque entre as várias colunas áridas voltadas para as tecnologias rurais de A 

Fazenda Fluminense. A começar pela redatora, uma mulher, uma educadora entre tantos 

agrônomos e químicos, Evangelina Cruz era professora da Escola Normal do Rio de 

Janeiro e de Niterói. A coluna era fixa, regular e parece contemplar o que foi exposto no 

editorial de lançamento da revista que descreve que “‘A Fazenda Fluminense’ oferece 

um bocado de coisas leves e finas e agradáveis em cuja essência há sempre alguma 

coisa de instrutivo e proveitoso”272. Quase a totalidade de seus temas versava sobre o 

projeto de educação da revista, alguns artigos trataram das paixões humanas, como o 

egoísmo, por exemplo, mas enfatizavam o papel do educador para corrigi-la. Em “Pelo 

país e pelos animais” a autora descreve a importância do cuidado com os animais e 

chega até à educação agrícola. 

 

Empreguemos, pois um pouquinho desse domínio em favor dos 
animais, que tanto tem auxiliado o homem no seu caminhar 
progressivo para a perfeição material e moral. Na vanguarda 
desse exército de bondade cuja formação, me parece, muito 
contribuirá para o progress[o] agrícola do país, devem formar os 
professores, principalmente os professores primários do sexo, 
que tão erradamente, se chama fraco ... 

O Governo do Estado do Rio criando escolas normais em 
zonas rurais, teve provavelmente, o intuito de fixar nas zonas 
agrícolas os seus habitantes. 
 Foi uma medida bem pensada, pois que as moças do 
interior vindo procurar o diploma de professor à capital do 
Estado, em sua permanência de quatro anos em um meio mais 
adiantado, se deixam seduzir pela vida de cidade procurando, 
quase sempre, colocação nos grandes centros, cujas 
comodidades preferem à vida simples da roça. 

Eis o que junto ao serviço militar, concorre para o 
despovoamento de nossa zona rural. 

O governo, atual, como disse, procurou aliviar a esta 
inconveniente, conseqüência da nobre aspiração de adquirir 
instrução e saber, criando estabelecimentos de ensino normal no 
interior. Cumpre agora que as professoras, de ensino primário, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272Barboza, Telles. Nossa plataforma. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 1, Setembro de 1929. p. 3.!
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as eternas semeadoras do bem, auxiliem a reforma do ensino 
concorrendo não só para intensificar o progresso agrícola, como 
para fixar no torrão natal os filhos dos lavradores, futuros 
cultores das terras ubérrimas de nosso país. 

Mas como poderão fazê-lo? me dirão. E eu com 
facilidade lhes darei a resposta dizendo-lhes: procurando 
aproveitar nas escolas normais recentemente criadas as aulas de 
Pedagogia, em que as mestras lhes serão obrigadas, pelos 
programas, a ministrar conhecimentos e noções sobre o ensino 
agrícola, capazes de bem dirigir depois no aperfeiçoamento 
desse ramo de saber, os jovens professores. Com efeito no ponto 
17º do atual programa, vemos na 2ª parte mencionado “o ensino 
agrícola como meio de fixar o homem ao solo”. 

Ora, sabemos que só ama verdadeiramente a terra, aquele 
que desde pequeno se habitua a lhe observar as belezas e lhe 
sorver, por assim dizer, os encantos. E os nossos roceiros, 
ignorantes, são quase sempre cegos à lindeza dos quadros que 
lhes oferece a nossa natureza, prodiga de dons para aqueles que 
lhe aproveitam as capacidades. 

É isso que as professoras devem ensinar aos meninos de 
suas escolas, não em lições fastidiosas mas pela sugestão do 
exemplo, interessando-se, elas próprias por todas as culturas 
capazes de captar o interesse dos alunos. 

“Cest em forgeant qu’on devient forgeron”dizem os 
franceses e eu lhes direi: só quem planta, só quem se afeiçoa aos 
vegetais que são, por assim dizer, obra do seu labor, estimando-
as como filhos de seu, toma verdadeiro apego à Terra e 
compreendendo a sua generosidade vê as vantagens da vida 
alegre e farta do nosso interior. 

E não é somente a cultura dos vegetais que a professora 
deve praticar: – os animais domésticos são fonte de salutares 
distrações e renda fácil para aqueles que as tratam com carinho, 
observando sempre as regras da higiene. 

(...) 
Valeriam essas lições práticas 273  muito mais que a 

declamação de fábulas s [sic] apólogos que acompanham a 
humanidade desde o berço, pois, nos vem a Índia, desde tempos 
imemoriais e nenhum poder moralizador tem tido até hoje.   

  Valeriam essas lições práticas por todo um ensino de 
civismo, pois, prendendo o homem à sua terra, inculcando-lhe a 
atividade de parceria com delicadeza e a caridade, em 
empreendimentos vantajosos para a felicidade própria e o 
aumento da produção no país, contribuiriam para a riqueza da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273A autora criticava muito o bacharelismo e a educação extremamente intelectual, especialmente a 
educação agrícola. Em outro artigo “Com ares de psicologia Pedagógica” ela questiona o intelectualismo. 
“Para terminar esta lição, que já vai longa, aconselharemos aos futuros professores, que a estas 
observações procurem reunir as suas, e respeitando na criança a natureza, evitem todos os excessos da 
antiga educação intelectualista e o emprego de punições que tornam o menino insensível – a verdadeira 
disciplina escolar, a disciplina ideal que é a disciplina ativa.” Cruz, Evangelina. Com ares de psicologia 
Pedagógica. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 4, dezembro de 1929. p. 31 e 32. 
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Pátria que é o ideal – científico econômico – do moderno 
educador.274 (grifos originais) 

  

A questão de realce no texto é o papel da educação para fixar o homem no 

campo, desde a professora ao estudante primário, retomando a preocupação com o 

abandono do campo. Em princípio, a iniciativa do Estado é apreciada ao criar Escolas 

Normais no interior, pois as moças que se mudavam para a capital para estudar muitas 

vezes não regressavam para a zona rural. Caberia a essas professoras não apenas 

lecionar nas escolas rurais, mas replicar a ideias de uma educação agrícola, ao contribuir 

para a reforma do ensino. O texto é muito claro no tipo de instrução prática, voltada 

para a realidade rural do aluno, estimulando o contato com terra e com os animais. 

Suprimimos alguns trechos, mas a autora suscitava a ideia de ter um aquário ou o 

cultivo da avicultura ou, ainda, algum animal doméstico na escola, para estimular a 

afeição dos alunos e o apego àquele modelo de vida. Imediatamente após lançar a 

proposta de ter bichos de estimação no ambiente escolar, Evangelina Cruz pondera que 

seria “observando sempre as regras da higiene”, afinal o ideal científico era o diferencial 

da revista.  

Há uma valorização do campo, lugar de belezas e encantos, mas “os nossos 

roceiros, ignorantes, são quase sempre cegos à lindeza dos quadros que lhes oferece a 

nossa natureza (...)”. Para a autora são as professoras que ensinam os meninos, futuros 

lavradores, a observar as capacidades da terra, as possibilidades da cultura, “as 

vantagens da vida alegre e farta do nosso interior”, por isso a educação prática em vez 

de fábulas de moral. O campo era importante, mas precisaria da atuação do cientista, do 

professor, daquele que detém o saber para modernizá-lo, e apontar aos que ali vivem  as 

suas potencialidades.     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 Cruz, Evangelina. Pelo país e pelos animais. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 1, Setembro de 1929. p. 
17. 
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 Ao fim do texto a educação agrícola é colocada ao lado da regeneração do 

Estado do Rio de Janeiro; a racionalidade fixaria o homem no interior garantindo o 

aumento da produção e a prosperidade econômica. O pragmatismo questionava, 

inclusive, o sentimento nacional sempre entoado como aspecto fundamental da 

educação. O texto narra que o “moderno educador” pode cultivar o civismo com lições 

práticas, assim os estudantes teriam amor à terra, desenvolveriam sentimento patriótico 

e contribuiriam para a economia do país.  

 A Agricultura Fluminense, através da suaSociedade, mostrou-se preocupada 

com a o ensino agrícola, especialmente para fixar a mulher no campo. Seu diretor Dr. 

Eurico Teixeira Leite, quando presta contas das ações administrativas no Relatório de 

1924, outrora mencionado, descreve o empreendimento de exibir duas películas no 

Teatro Municipal de Niterói acerca da “Propaganda dos modernos processos de 

cultura”. O intuito da conferência era  

 

despertar o interesse para as coisas agrícolas, seus processos 
modernos e progressistas e ao elemento feminino, em particular, 
maior carinho pelos campos, por cujo êxodo a mulher é, em 
grande parte, responsável, provocando o absenteísmo e o 
urbanismo, fenômenos de formidável repercussão, e que devem 
ser combatidos em suas causas. 
Lembrei, então, que entre as medidas a serem tomadas no 
interesse da agricultura e para deter a deserção dos campos, 
nenhuma, talvez, seja mais urgente que o ensino da mulher 
através das escolas chamadas “domésticas”, vulgarizadoras dos 
conhecimentos das pequenas indústrias rurais, que, como sabeis, 
são de considerável valor econômico.275 (grifos originais)     

 

A educação agrícola é direcionada para as mulheres, não como professoras, 

alunas da escola normal que formariam outros estudantes, mas como aprendizes do 

ofício rural, que aprenderiam conhecimentos de economia doméstica e das indústrias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Leite, Eurico Teixeira. Segundo Relatório apresentado a Sociedade Fluminense de Agricultura de 
Indústrias Rurais. Rio de Janeiro, Tipografia do Jornal do Comércio, 1924. p. 19 e 20. 
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relacionadas a atividades do campo.  Impedir o êxodo da população feminina e inseri-la 

como parte integrante de uma mão de obra qualificada nas propriedades rurais era uma 

proposta inovadora que valorizava “o sexo, que tão erradamente, se chama fraco...”, 

como colocou Evangelina Cruz. 

O relatório prossegue com tema da educação ao tratar do tópico “A Difusão do 

Ensino Agrícola” onde foram reproduzidas cartas de congratulação enviadas aos 

municípios de Conceição de Macabú e Cordeiro por ocasião da abertura de escolas 

primárias agrícolas nessas cidades. O bilhete enunciava que aquele era um considerável 

serviço prestado ao Estado276. As escolas agrícolas inauguradas em geral ganhavam 

notas de felicitação pelas revistas, fossem no Estado do Rio de Janeiro ou em outras 

unidades federativas. Além de nacionalizar a pauta da educação rural, tão importante 

aos fluminenses, eram exemplos de uma política que se desejava concretizar. Os títulos 

e o texto tinham um tom de entusiasmo: “A nova Escola Teórico-Prática de Agricultura 

de Pernambuco” 

 

A FAZENDA FLUMINENSE registra com aplausos esta feliz 
iniciativa do Exmo. Sr. Dr. Estácio Coimbra, digno Governador 
de Pernambuco. Estamos certos que a nova Escola será o centro, 
para onde serão encaminhados os filhos de todos os fazendeiros 
e industriais nordestinos, que ali encontrarão ensinamentos 
técnicos, tão necessários ao desenvolvimento econômico do 
nosso País. 277 

 

A instrução técnica formaria toda uma geração, os filhos dos fazendeiros, que 

transformaria o campo, pois aplicariam os ensinamentos nos métodos de culturas, 

aumentando a produção e reestruturando a economia.  A educação rural era tema para a 

ação intelectual e para a ação do Estado, as campanhas feitas pelos letrados ganhavam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276Ibidem. 
277 A nova Escola Teórica-Prática de Agricultura de Pernambuco. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 8, 
Abril de 1930. p. 29. 
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concretude com as escolas construídas pelo poder público. Educar era a via da razão, a 

principal das demandas para reformular o campo. Entretanto, o mote da instrução não 

era polêmico, sua relevância atravessava os grupos sociais. Outras propostas para 

transformar meio rural eram bem mais controversas, entre elas a questão da propriedade 

da terra.  

A troca de correspondência entre o editor e os leitores, os tipos de matéria 

publicadas na A Fazenda Fluminense permitem conjecturar que a revista fez a opção de 

se dirigir preferencialmente ao pequeno e ao médio produtor, além de um público 

singularizado como professores de escolas rurais, técnicos agrícolas, agrônomos. A 

Agricultura Fluminense, todavia, aparenta ter um perfil variado, pois tinha várias 

categorias de sócios, que se estendiam  do pequeno ao grande proprietário. Em um de 

seus artigos se colocava veementemente contra o imposto territorial278, demanda dos 

grandes fazendeiros; em outra nota discutia sobre a facilitação para compra de 

maquinário agrícola que atingia o pequeno lavrador279. No documento de gestão 

apresentado aos sócios a Sociedade de Agricultura se definia como “elite rural”: “Em 

presença dos resultados magníficos alcançados pelas associações profissionais, não 

pode a elite rural desinteressar-se pelo futuro da nossa instituição, para cujo incremento 

tem o dever de contribuir na medida da sua influencia e autoridade”. 280 Portanto, definir 

um único perfil de leitor ou associado das revistas é equivocado. Uma estratégia para se 

manter no mercado era alcançar os diferentes homens do campo. 

Voltemos ao tema do regime de propriedade da terra. Embora  polêmico, havia 

uma defesa sobre a sua mudança para a modernização do campo. A pequena 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 No artigo “O Imposto sobre a Renda” a redação descreve toda a atuação da Sociedade na campanha 
contra o tributo. Argumenta que conseguiram adiar por cinco anos o imposto, que não será cobrado as 
classes agrícolas e pecuárias. “É justo assinalar a atuação da Sociedade Fluminense de Agricultura contra 
o imposto de renda, desde que ele foi aventado.” A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto de 
1926. p. 22, 23 e 24. 
279 Listagem dos Serviços de Fornecimentos. A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto de 1926. p. 
5. 
280Leite, Eurico Teixeira. op.cit. p. 4.!
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propriedade era justificada como dinâmica, que produziria para o mercado interno 

movimentando a economia do Estado e resolvendo a crise de abastecimento. A fixação 

do homem no campo seria facilitada com fazendas menores, com um modelo de 

agricultura familiar. O papel da revista era decantar essas ideias em seus leitores, 

argumentando sobre seus pontos positivos.  No artigo “O Criador Fluminense” Franklin 

de Almeida elenca uma série de prerrogativas para a cultura “racional” dos rebanhos, de 

como o produtor poderia modernizar a sua criação e toca o ponto nodal dos tipos de 

propriedade rurais.  

 

(...)E então, pela formação da granja em substituição da 
fazenda, dará novos aspectos à terra e ao homem rural do estado 
do Rio, onde o latifúndio e o grande proprietário não devem 
mais existir.  

(...) 
Como o criador fluminense não deverá ser mais pastor e 

sim industrial produtor de leite, para o que terá de ser cultivador 
de forragens e de cereais, em sua granja, com tais alimentos, 
poderá igualmente formar o reprodutor de raça fina, e destarte 
ser também um cabanero.281 

 

O artigo anuncia de forma direta o anseio de seu autor, o fim do latifúndio no 

Estado do Rio de Janeiro;  somente o fim da grande propriedade permitiria a reinvenção 

do meio rural fluminense. E não é só o Estado que ganha uma nova identidade, o 

criador que aderisse aos métodos e técnicas mais eficientes de produção, deixaria de ser 

“pastor” e tornaria “industrial produtor”. A modernização estava também no discurso, 

era simbólica, buscava redimensionar práticas e conceitos.  

Havia um encadeamento de conceitos entre as seções do periódico, pois era 

sabido que manter um minifúndio era custoso, vender a produção e depender dos 

atravessadores fazia com que os fazendeiros tivessem poucos ganhos. Para endossar a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 Almeida, Franklin. O Criador Fluminense. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 4, Dezembro de 1929. p. 
11. 
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ideia de pequena propriedade eram incentivadas propostas complementares como a 

organização de cooperativas. O projeto reconhecia, em parte, a falha do Estado em 

chegar ao interior e atingir os pequenos produtores com políticas públicas de 

distribuição de sementes, facilitação de acesso ao crédito, aquisição de ferramentas e 

máquinas e necessidades do cotidiano rural. A cooperativa permitia a associação dos 

lavradores com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens para a compra e venda 

de seus produtos, além de promover caixas de crédito. O tema foi amplamente discutido 

pela Illustração Fluminense e era uma agenda para as revistas técnicas. No artigo 

“Cooperativismo”, a Fazenda Fluminense divulgou a política do Estado para estimular 

a prática: “O governo do E. do Rio, com o nobre intuito de auxiliar os lavradores, 

organizou o Departamento do Fomento Agrícola, que vem prestando relevantes serviços 

na orientação e solução dos problemas econômicos capitais do Estado”.282 Com gráficos 

ilustrativos, a nota argumentava que o Departamento poderia assessorar grupos que 

desejassem montar cooperativas, contribuindo para a organização dos produtores 

fluminenses.  

Redatores da Agricultura Fluminense no relato de sua gestão detalham a 

participação no “Congresso de Crédito Agrícola”, quando se discutiu sobre duas formas 

de associativismo para o crédito: as caixas rurais, do tipo Raiffeisen, e os bancos 

populares Luzatti. As caixas de crédito Raiffeisen se referiam às primeiras iniciativas de 

cooperativas de crédito rural criadas na Alemanha por Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

(1818-1888). Inspirado por esse modelo, surgiram na Itália em 1865, idealizados 

principalmente por Luigi Luzzatti, bancos populares que eram associações de crédito 

agrícola que podiam ter participação do Estado. Os redatores fluminenses, influenciados 

pelos exemplos europeus de sociedades de auxílio-mútuo, propuseram esse paradigma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Cooperativismo. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 6, Fevereiro de 1930. p. 11. 
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para atender às necessidades dos agricultores fluminenses.283 Aos divulgar entre seus 

sócios, plantava-se a semente do associativismo como forma de manter a pequena 

propriedade. 

Outra forma encontrada pelos letrados para divulgar as ações associativas era 

imprimir notas elogiando a inauguração de caixas rurais, criava-se narrativas 

fotográficas com instantâneos de cooperativas e legendas que louvavam o 

empreendimento. Na seção “Notas e Informações” foi propagandeada“A Fundação da 

Cooperativa Critícola de São Gonçalo”: “O Estado do Rio de Janeiro, contribuirá nessa 

patriótica iniciativa, com a sessão do pavilhão existente em S. Gonçalo onde funcionará 

o futuro “packing house”284. No relato a Diretoria de Agricultura do Estado prestaria 

auxilio técnico em parceria com o Ministério da Agricultura, doador de um entreposto 

comercial, para o secretário Dr. Pio Borges o empreendimento era fundamental ao 

desenvolvimento citrícola fluminense.  

A última base de manutenção da pequena propriedade, que poderia ser aplicada 

ao latifúndio, era a policultura. Essa foi a premissa fundamental que estruturou o projeto 

de um campo moderno. Alvo da política de Nilo Peçanha (1903-1906/1914-1917) era 

discutida entre os fluminenses desde anos iniciais do século XX e uma bandeira 

significativa das revistas. Muitos dos intelectuais à frente dos periódicos eram 

funcionários públicos, o seu discurso não só estava afinado com a política 

governamental como trabalhava por essa através da divulgação de prêmios, programas e 

ações públicas. As revistas tinham um caráter informativo relevante.285 O anúncio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 Cf. www.cooperativismodecredito.com.br/SistemaRaiffeisen.html. Leite, Eurico Teixeira. op.cit. p. 
31. 
284 A Fundação da Cooperativa Critícola de São Gonçalo. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, Maio de 
1930. p. 32. 
285 Para promover uma política de higiene o governo incentivava financeiramente a instalação de 
carrapaticidas, os prêmios eram divulgados na revista. Havia uma lista nominal e com os municípios de 
origem do proprietário. “Como se intensifica no Estado do Rio a construção de Banheiros Carrapaticidas. 
Relação dos Snrs. Criadores que requereram a inspeção de Banheiros Carrapaticidas nestes últimos três 
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distribuição de sementes gratuitas na fazenda do Estado foi um exemplo, a fotografia da 

propriedade convidava os leitores a retirar mudas selecionadas na “Fazenda Modelo 

Wenceslau Bello”286. No artigo “Policultura” a redação desenvolve o argumento com 

seus leitores. 

 

O agricultor brasileiro tem grande tendência para a 
monocultura. É preciso, entretanto, não esquecer que a 
verdadeira estabilidade econômica de um país reside na 
policultura. Com ela o agricultor poderá enfrentar a crise 
periódica de algum de seus produtos, com o lucro dos demais. A 
atual crise do café é um exemplo frisante do grande perigo de 
cultivarmos uma planta.  

É indispensável uma campanha sistemática a favor da 
policultura. O esforço coordenado de todos os agricultores 
brasileiros solucionaria o grande problema. Para isso, seria 
necessário que cada agricultor plantasse alguns alqueires com 
milho, feijão, batata, trigo etc. Ficariam donos de várias 
riquezas, e portanto menos sujeitos às crises periódicas da 
monocultura.287 

 

As revistas fluminenses, apresentadas nesta tese, experimentaram diferentes 

situações econômicas em relação ao café, principal produto da pauta de exportação 

nacional, em crise no início do século XX, depois com uma relativa recuperação e uma 

nova queda no mercado internacional por conta da Crise de 1929. Independente das 

oscilações, o discurso sobre a necessidade da diversificação é linear e ainda mais 

contundente na A Fazenda Fluminense, entre os anos 1929 e 1930.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anos, após o Governo estadual haver instituído um prêmio de 500$000, além da doação do Governo 
Federal de 1:000$000.” A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 10, junho de 1930. p. 30. !
286 Fazenda Modelo Wenceslau Bello. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 8, abril de 1930. p. 11. Em outra 
nota o leitor era informado sobre a distribuição de sementes de plantas forrageiras pelo Serviço de 
Indústria Pastoril do Ministério da Agricultura. Distribuição anual gratuita de sementes de plantas 
forrageiras pela Estação Experimental de Agrostologia. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, maio de 
1930. p. 26. 
287 Policultura. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 7, março de 1930. p. 13. 
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O trecho acima faz menção à crise do café288 e a ameaça para o produtor que 

seria depender de uma só cultura. Ao avaliar o modelo produtivo brasileiro, ligado à 

monocultura e à grande propriedade, a proposta é subverter esse paradigma e garantir 

uma estabilidade econômica com a diversificação de culturas e o regime das pequenas e 

médias unidades produtoras. O autor enfatizava que era preciso uma “campanha 

sistemática” para a policultura, pois se observava que no momento que o café 

recuperava o seu preço no mercado, novamente o agricultor abandonava o policultivo. 

Marieta Ferreira analisa que, apesar dos esforços políticos, a diversificação para os 

fluminenses foi uma aposta conjuntural e pouco mudou as estruturas do campo.289 

Todos os agricultores deveriam fazer  um esforço coletivo, um projeto de Estado que, 

como apontamos no capítulo 2, foi perdendo forças depois da saída, em 1923, do grupo 

político ligado a Nilo Peçanha.   

Uma estratégia da revista para chamar a atenção de seus leitores para a 

possibilidade de lucrar com outras culturas era escrever colunas com os preços de 

produtos no mercado internacional.  Em “As laranjas brasileiras na Holanda. Preço de 

venda”290 dados do Consulado do Brasil e da Secretaria de Agricultura do Estado do 

Rio de Janeiro informava preços e quantitativo de exportação. No artigo “O Mercado de 

Frutas Brasileiras nos Estados Unidos” 291, assinado pela redação, há um relato das 

possíveis frutas que teriam boa aceitação no país, mas que ainda não são exportadas. O 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288 O café nunca foi um tema para as revistas. A única matéria publicada sobre o produto foi para pensar 
estratégias sobre a sua crise. “A Superprodução do Café. A proposta do Sr. Sylvio Penteado para 
solucionar a crise.” Redação. Lista uma série de medidas, tais como a queima de pés, e a possibilidade de 
indenização dos proprietários. “A Justificação do Sr. Conde Penteado é longa e interessante sob vários 
aspectos. Valeria ser discutida entre os interessados na cultura e comércio do café, que constitui o alicerce 
da nossa economia, como uma das mais interessantes sugestões apresentadas com o patriótico intuito de 
solucionar a maior crise nacional”. A Superprodução do Café. A proposta do Sr. Sylvio Penteado para 
solucionar a crise. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 10, junho de 1930. p. 15 e 16. 
289Ferreira, Marieta de Moraes. Em busca da Idade do Ouro. As elites políticas fluminenses na Primeira 
República (1889 – 1930). Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Tempo Brasileiro, 1994.p. 49.!
290As laranjas brasileiras na Holanda. Preço de venda. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, maio de 1930. 
p. 21. 
291O Mercado de Frutas Brasileiras nos Estados Unidos. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 7, março de 
1930. p. 16 e 17. 



!207!

texto traz ainda dados sobre os valores de impostos pagos por cada fruta. A revista 

cumpria seu papel informando sobre as commodities agrícolas, mas era seletiva sobre o 

que informar, pouco se publicava sobre o café, todavia diversos foram os assuntos e as 

possibilidades de novas culturas.292 

Certamente a diversificação agrícola foi o tema que mais produziu artigos na 

revista A Fazenda Fluminense. Poder-se-ia argumentar que o fato de ser uma revista 

especializada a faria apresentar diferentes culturas, como algo inerente à sua atividade 

fim, mas o seu discurso era de convencimento, de incentivar o lavrador a diferenciar a 

sua produção. Na linha de chamada já ficava claro, “Intensifiquemos a Cunicultura. É 

mais uma fonte de renda a explorar”, além do texto, que explica como obter lucro com a 

criação de coelhos. Há fotografias de animais e o anúncio de que  o Estado garantiria 

ajuda ao criador. “O Governo do Estado do Rio, acaba de inaugurar em Cordeiro, uma 

estação de Cunicultura, a fim de poder em breve, fornecer reprodutores puros e 

selecionados”. 293 

A relação com o Estado por vezes era tensionada. Havia uma crítica a pouca 

atuação, ao limitado pragmatismo dos homens de política que deveriam ser mais 

homens de ação. Apesar de vários redatores pertencerem ao corpo do funcionalismo 

público, isso não impedia a crítica contextualizada. Waldemar Raythe, engenheiro 

agrônomo, quando escreve “Do papel das Associações de Criadores na Exploração de 

Bovinas” censura o governo pela precariedade do poder oficial. A crítica era ao 

intelectualismo, as diferenças entre a teoria e a prática na política do Estado do Rio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292 Até mesmo culturas atípicas, como a criação de animais para produzir lã, foi aventada como uma 
possibilidade para o Estado do Rio crescer economicamente. Em “A Criação de Carneiros. A Tosquia”, 
Castro Brown explica sobre os processos de tosqueamento, as diferentes qualidades de lã e como o Estado 
pode ser um grande produtor de lã, afinal não só os Estados mais ao Sul que a cultura poderia se 
desenvolver.Brown, Castro. A Criação de Carneiros. A Tosquia. A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, 
Agosto de 1926. p. 5. 
 
293Intensifiquemos a Cunicultura. É mais uma fonte de renda a explorar. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 
8, abril de 1930. p. 16.  
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Janeiro, posição compartilhada pela redação – vale lembrar que a Fazenda Fluminense 

era formada por um corpo técnico.  

 

(...)  
Dentre os mais importantes fatores de atraso de nossa indústria 
pastoril, ressalta o estado de absoluto divórcio entre aqueles que 
nela empregam sua energia produtora, e os elementos 
componentes das elites intelectuais, às quais incumbe o papel de 
guardas e mentores de seu destino. De fato, como é possível 
pensar-se no progresso de uma exploração, quando ainda não 
existe uma consciência exata da orientação a lhe ser dada, pelo 
conhecimento de suas condições reais de existência?294 

 

Na continuação do texto, a falta de articulação entre os produtores é salientada 

como um dos motivos de descaso com o setor, por isso o associativismo e as 

cooperativas eram tão estimulados. O cenário fluminense foi marcado pela pouca 

mobilização de suas elites que não conseguiam se unir em torno de projetos regionais. A 

não integração entre os setores produtivos e a política fluminense é uma queixa clara do 

texto entre os que decidem os destinos daqueles que realmente trabalham para a 

economia do país.  

Os intelectuais tinham a missão de repensar o país, de redefinir a sua identidade 

nacional, a iniciativa de organizar-se em torno das tipografias era uma das formas de 

militância desse grupo. No mesmo número de AFazenda Fluminense citado acima, 

algumas páginas à frente, Américo Braga amplia a possibilidade de atuação desses 

letrados. Na seção “Consultório Agrícola” ao concordar com a crítica ao aspecto teórico 

da política, descolada do trabalho no campo, se queixa com seus leitores da falta de 

técnicos para fazer as leis.  

 

(...) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 Raythe, Waldemar. Do papel das Associações de Criadores na Exploração de Bovinas. A Fazenda 
Fluminense. Ano I, n° 4, dezembro de 1929. p. 16 e 17.  
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Aqui, nesta amada terra, ainda não contamos com salutar 
legislação nacional dessa natureza e no congresso ainda não 
possuímos sequer um médico veterinário. Pelo contrário nesse 
País, que vive de suas duas mais portentosas fontes de riqueza, 
da Agricultura e da Pecuária, quando se anuncia para o breve 
ingresso de um zoopata  no parlamento nacional, não se cansam 
certos jornais de citar o nome do “Dr. Fulano de Tal, um 
veterinário”, pretendendo diminuí-lo perante o eleitorado!...  

Tudo se faz crer, todavia, que dentro em pouco a Nação 
contará nas suas camadas com um ou vários desses homens de 
ciência.295 

 

Se os “homens de ciência” atuassem no Congresso poderiam trabalhar a favor do 

setor agrícola. É interessante observar que dimensão da razão é valorizada: a técnica, o 

pragmatismo. O autor se mostra inconformado com o possível desdém dos jornais ao 

despreparo de um veterinário para elaborar leis, afinal ele é um especialista na área em 

um país agrícola, pecuarista, isso bastava.  

Ao folhear as revistas observamos alguns pontos fundamentais do seu projeto. 

Escolher o caminho do local, de fixar o homem ao campo através da educação agrícola, 

de mudar a regime de propriedade da terra, de estimular a diversificação de culturas e o 

aspecto prático e técnico como forma de reinventar o meio rural. Afinados com a 

corrente ruralista, para esses “homens de ciência” a modernização do Estado do Rio de 

Janeiro era a modernização do seu campo. 

 

4.3 

O campo e a identidade fluminense 

 

 A modernização do campo era um projeto econômico que tinha um significado 

simbólico e político. A crise de pertencimento dos fluminenses na República era 

questão de identidade que precisava ser redimensionada. A chamada “vocação agrícola” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295Braga, Américo. Consultório Agrícola. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 4, dezembro de 1929. p. 29 e 
30. 
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do Estado, as correntes agraristas e corpo de intelectuais e políticos elegeram o campo 

como o lugar para essa reinvenção. No editorial de lançamento da Fazenda Fluminense 

a redação adverte que os leitores encontrariam temas de natureza técnica, sobre 

agricultura, e “assuntos econômicos de atualidade, sobretudo no que mais de perto diz 

com o Estado do Rio”296. A política agrícola e o elo com as ações públicas permitiram a 

recriação de um discurso sobre a identidade fluminense, onde se identificava que o 

progresso e a modernização eram uma realidade próxima para o setor agrícola, motivo 

de orgulho a pequena pátria que era o Estado. 

 A liderança política que assume em 1923, ligada a Feliciano Sodré e seus 

sucessores, não dedicaria o mesmo capital político à agenda da diversificação agrícola 

que o grupo de Nilo Peçanha, seus antecessores. Houve uma continuidade das ações 

ligadas ao campo, mas investimentos em Reformas Urbanas, como a criação do Porto 

de Niterói e as obras de saneamento pelo interior, foram as marcas de seu governo. O 

governo da mesma forma investiu no projeto intelectual da Renascença Fluminense para 

resgatar a memória do Estado e imortalizar sua gestão, fato destacado no capítulo 

segundo desta tese. 

 A Fazenda Fluminense foi parte atuante na recuperação da identidade do Estado, 

atribuindo uma imagem positiva ao campo fluminense e se ligando ao poder público, o 

agente transformador. Importante salientar que para esses letrados o Estado tem uma 

ação fundamental, era quem podia realmente realizar o projeto, articular-se à política 

não era demérito. Ao contrário: era a possibilidade de concretizar a modernização tão 

desejada. Uma série de reportagens sobre as obras de saneamento confirmam essa 

estreita conexão. Os números 4, de dezembro de 1929; 7, 8, 9 e 10, de março, abril, 

maio e junho de 1930, respectivamente, dedicaram páginas e um grupo de matérias 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 Barboza, Telles. Nossa plataforma. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 1, Setembro de 1929. 
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sobre a atuação do Estado, que significava mais que elogio ao governo, era a uma forma 

de  enfatizar o progresso.  

 Um dos artigos relembra a crise fluminense para marcar a diferença, os novos 

tempos agora experimentados. A intenção da matéria era fazer a cobertura das obras de 

saneamento no interior, a ligação com a agricultura era realçada pois o texto enfatiza 

que as terras eram alagadiças e impróprias para a produção, depois das obras se 

tornaram possíveis de ser cultivadas. Há uma ilustração com a cartografia da região e as 

cidades que seriam beneficiadas, além da foto da represa de água do município de 

Valença. Instantâneos que mostram uma malha de serviços e infraestrutura listados 

como fundamentais para o não abandono do meio rural. 
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(...) 
A desvalorização das terras da baixada agravou-se desde de 
1888, em conseqüência da decretação da lei da abolição, pela 
Princesa Isabel. Este ato altamente filantrópico, atingiu a 
economia do Estado do Rio, que tinha a sua riqueza baseada no 
trabalho agrícola, que por sua vez repousava no labor do 
escravo. Os escravos libertos abandonavam as fazendas, 
desorganizando completamente a maior fonte de rendas 
fluminenses. Com o êxodo desses trabalhadores, ficou o Estado 
com grandes zonas despovoadas e portanto desvalorizadas. O 
ato da Princesa Isabel forçou a emigração dos senhores 
empobrecidos, desmoralizados e abatidos , de cujas fazendas se 
haviam retirado todos os escravos, deixando que se perdessem 
as colheitas e impossibilitando o futuro preparo das terras para 
as novas plantações. 
Este despovoamento atirou ao abandono ricas localidades 
brasileiras, que, outrora florescentes, ficaram a mercê do tempo, 
que inutilizou todas as benfeitorias.  
Há quarenta e dois anos que se operou no Brasil esta mudança 
brusca e radical, que feriu gravemente a economia fluminense. 
(...)    
O plano de saneamento abordado pelo atual Governo 
Fluminense, é complexo, mas patriótico e majestoso. 
Os nossos votos são para que o Governo prossiga sem 
interrupções nem atropelo na continuação de tão patriótica quão 
humanitária obra. 
Os atuais dirigentes do Estado terão mais tarde o conforto moral 
da realização de tão admirável empreendimento, para o 
progresso e felicidade do povo fluminense, que saberá escrever 
em tempo oportuno e com letras de ouro, o nome do Presidente 
Manuel Duarte.297 

 

 A crise na agricultura nos anos de 1890 teve foco na região do Vale do Paraíba e 

foi duradoura.  O café era a principal cultura produzida e precisava do abastecimento 

regular de escravos. O fim da escravidão comprometeu a obtenção de mão de obra para 

os cafezais e diminuiu a arrecadação de impostos oriundos desse produto, principal 

fonte de renda do Estado. As finanças fluminenses ficaram comprometidas, como 

descreve o texto, e os governos tentaram encontrar alternativas de reconversão da 

economia.A diversificação da agricultura e a modernização do campo foram uma das 

saídas propostas para esse fim.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
297Obras de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 8, abril de 1930. 
p. 5-8.  
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A evocação de uma época de penúria como se estivesse no passado - lembremos 

que a situação econômica atual não era confortável - repousa em uma oposição 

fundamental do outrora e do hoje, em que o presente é sempre melhor. No fim do artigo 

a obra de Manuel Duarte, governador do Estado do Rio, naquele momento, seria 

lembrada pelo “progresso” e “felicidade”, pelos novos tempos em que vivem os seus 

conterrâneos. 

Ser uma sequência não era o único fator que particularizava esse grupo de 

reportagens, até a fonte dos artigos eram maiores que os demais publicados na revista. 

Fotos e mapas ilustravam e chamavam a atenção do público. As obras de água e esgoto 

no interior eram relatadas sob uma perspectiva tecnicista, narrando sobre as linhas 

adutoras, sobre a filtragem das águas, os números dos reservatórios e suas respectivas 

capacidades. Detalhes do orçamento e o quantitativo de população atingida eram 

apresentados. A matemática e a ciência legitimando  aquele investimento do erário 

público. 

 
A importância dessas obras é de tal monta que citá-las 

equivale ao elogio do Governo Fluminense. Realmente, o 
saneamento de uma vasta região como a baixada fluminense, 
constitui obra de grande importância, quer a encaremos sob o 
ponto de vista sanitário, para a defesa da vida do homem, quer 
sob o ponto de vista agrícola, para o aproveitamento cultural de 
uma vasta área de terras planas e férteis. Mas para aproveitar 
esta vasta região é necessário primeiramente saneá-las, a fim de 
poder receber culturas de plantas apropriadas.     
 (...) 

As plantações existentes na baixada indicam-nos o 
caminho a seguir na escolha das futuras culturas, que farão desta 
parte do Estado do Rio, uma das mais importantes e ricas do 
País.298 

 
A importância da obra consagraria a gestão pública, pela questão da higiene e da 

agricultura. O ângulo de cada narrativa era: qual seria o ganho daquela obra para o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Obras de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 7, março de 
1930. p. 9-11.  
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campo? Em que medida o investimento contribuiria para o projeto agrícola? A ênfase da 

escrita e do tratamento de dados e de estatísticas apresentadas era essa. As fotos 

exibidas direcionam para o mesmo fim, com as legendas: “Baixada Fluminense: 

Criação extensiva – Sta Anna de Japuhyba” (rebanho de gado) e “Baixada Fluminense. 

Grande Canavial em St. Anna de Japuhyba”. A criação de animais e a produção de cana 

endossam que saneamento garantiriam terras salubres, melhores condições para o 

lavrador, com acesso a esgoto e a água potável. 

Na edição de maio de 1930 o tratamento da questão sanitária foi feita através de 

uma entrevista com o diretor técnico da empresa responsável pelas obras de 

melhoramento da Baixada Fluminense. Os dados mais específicos da reforma foram 

apontados, entretanto as respostas se direcionaram para tópicos de relevo no meio rural 

como a malha de estradas de rodagem e o sistema de transportes da produção299, além 

da possibilidade de valorizar as terras abandonadas tornando-as campos de trabalho. 

“Temos, também, como dos mais importantes do Estado, os serviços de higiene, 

compreendendo as várias modalidades de sua aplicação de caráter público”300. Nesta 

mesma edição, maio de 1930, foi impressa uma narrativa fotográfica sobre “O Porto de 

Niterói e os Grandes Empreendimentos já realizados” que foi um projeto político 

importante para os sodrelistas e seus correligionários. Uma lista com todos os políticos 

importantes e os melhoramentos da reforma urbana empreendida pela liderança 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
299 A distribuição da produção e, portanto, a questão das estradas de rodagem era um ponto acalorado de 
debate. Existia uma comissão dentro da Sociedade Fluminense de Agricultura e Indústrias Rurais sobre 
essa demanda, que foi alvo de várias matérias. Leite, Edgar Teixeira. O trabalho mecânico na conserva 
das Estradas. A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto de 1926. p. 7 e 8. No mesmo número, o 
assunto continua. “O governo do Estado vai realizar um plano que beneficiará todo o território fluminense 
ao construir uma estrada que corta o Estado de Norte a Sul. (...) É francamente animador o movimento 
operado no Estado do Rio de Janeiro, entorno do nosso magno problema rodoviário. (...) Em Assembléia 
Geral de 22 de julho a Sociedade Fluminense de Agricultura e Indústrias Rurais, resolveu reorganizar sua 
“COMISSÃO PERMANENTE DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTE cujo Regimento 
Interno organizado pelo Dr. Eurico Teixeira Leite, é o seguinte:” O texto segue listando e regulamento. 
Estradas e Rodagens. A Agricultura Fluminense. Ano V, n° 6, Agosto de 1926. p. 8, 9 e 10. 
300 Obras de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Uma entrevista com o Dr. Alencar Lima. A 
Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, maio de 1930. p. 17 e 18.  
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personalista. “(...)Entre os problemas de maior importância iniciados na Presidência 

Sodré, está incontestavelmente o do porto de Niterói, obra de incalculáveis vantagens 

para o progresso fluminense.”301 

A política tinha um caráter instrutivo. Através da revista poder-se-ia levar 

informação política ao homem do campo. No trecho destacado abaixo, a modernização  

de áreas mais afastadas que se tornariam terras férteis equiparavam o interior aos 

“modernos serviços” que faziam parte da capital, núcleo para a remodelação do Estado. 

A foto do prefeito “Exmo. Snr. Dr. Castro Guimarães Prefeito da Cidade de Niterói, 

autor do valioso documento que aqui descrevemos” e do “Dr. José Domingues Belfort 

Vieira, Engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, atual Diretor de Obras 

Públicas da Prefeitura de Niterói” ilustravam o texto. 

 

 A FAZENDA FLUMINENSE transcreve os trechos 
principais da mensagem apresentada ao Legislativo da cidade de 
Niterói pelo atual prefeito Dr. Castro Guimarães, a fim de levar 
ao conhecimento das populações rurais, o importante trabalho de 
reorganização e reajustamento financeiro do município.  
(...) 
Cercado de auxiliares de grande competência, como os Drs. 
Belfort Vieira, Hernani Mello, e outros o atual Prefeito põe em 
execução um programa de remodelação da cidade, a fim de 
dotá-la de serviços modernos, como sejam a água, o esgoto, o 
calçamento, a higiene pública, etc. É justo salientar a orientação 
técnica e financeira que imprimiu ao município o Dr. Castro 
Guimarães, procurando equilibrar as finanças e dotar a cidade de 
melhoramentos indispensáveis ao seu progresso.302 

 
O sentimento de reconstrução do Estado, com os princípios “modernos” de 

higiene e saneamento partiam do interior para a capital Niterói, o sentimento de orgulho 

e pertencimento era cultivado em seus leitores. Ao lado do modernismo estava o 

nacionalismo, ferramenta fundamental para reconstruir a identidade da pequena pátria 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301 O Porto de Niterói e os Grandes Empreendimentos já realizados. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, 
maio de 1930. p. 8-11.  
302 Tópicos da Mensagem do Snr. Prefeito de Niterói. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 9, maio de 1930. 
p. 19-21.  
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que era o Estado. Mais uma vez a educação e o papel do educador eram as sementes que 

desde a infância ensinavam essa dedicação.  

O trecho reproduzido é uma parte da seção “O Lar do Fazendeiro” escrito na 

edição de junho de 1930 pela autora Evangelina Cruz. Há um relato de vários tipos de 

amores, filial, fraternal até chegar ao mais sublime o amor pela pátria. 

 

(...) O coração humano, porém, não limita o seu poder afetivo a 
tão restrito horizonte e erguendo mais alto a sua faculdade de 
amar, a estende ao solo natal, a terra que veio nascer, que foi 
berço dos seus antepassados, que será a Pátria de seus filhos e 
dilatando ainda mais essa potencia de simpatia e amor, o 
homem, isto é, o menino, a emprega na grande família humana 
de que somos somente células, sem importância própria e 
valendo apenas em conjunto: – a  humanidade. 
 Tratemos agora do modo de evolução dessas feições do 
sentimento altruístico: – o amor da Pátria e o da humanidade e 
dos meios de que dispõe o mestre para desenvolvê-los e baseá-
los nesse repositório de tesouros ignorados que é uma alma de 
criança. 
 Naturalmente nos primeiros anos da existência o espírito 
não pode aprender em toda a sua grandeza o sentimento 
patriótico, pois como tão bem diz Siebeher: 
 “A pátria, criança, a pátria é para tua idade 
 Quase nada, que enfim sou eu, é meu amor, 
 É tua mãe e irmãs, teu avô, a cidade 
 E a casa onde tu viste a luz como uma flor” 
 Mas logo nos primeiros anos escolares pode o mestre 
auxiliar a evolução desse nobre sentimento fazendo com que o 
aluno compreenda que a sua estima se deve estender, não 
somente aos habitantes da sua cidade natal, mas aos de todos os 
Estados brasileiros que fazem parte de nosso país.  
(...) 
 Fazendo apologia ao sentimento patriótico, não se 
esqueça porém, o mestre que um dos mais nobres meios de 
promover a grandeza nacional será concorrer para a boa 
educação física do futuro cidadão e transmitidos nas aulas de 
“Instrução Cívica” os conhecimentos que os devem compenetrar 
dos deveres e direitos do patriota republicano, sobre o qual pesa 
a grande responsabilidade, do direito eleitoral, esclarecerá as 
crianças sobre as vantagens do exercício, da ginástica e da 
observação da higiene que tomam o indivíduo resistente e sadio, 
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capaz de servir à Pátria, tanto nas épocas normais, de paz e 
progresso como qualquer outra emergência.303 

 

O amor à pátria, segundo o texto, seria um amor altruísta em seu sentido lato, 

um amor pela humanidade, que passaria à pátria, ao Estado e à sua cidade natal. A 

criança não teria dimensão desse sentimento cabendo ao mestre utilizar meios 

pedagógicos para amadurecê-los. A educação seria a chave para o desenvolvimento do 

nacionalismo. Alguns fragmentos não foram transcritos, mas a autora destaca que a 

função do professor seria reprimir as outras paixões, como o egoísmo presente em todas 

as crianças. 

 O último parágrafo retoma um argumento central para essa coluna, o aspecto 

prático da educação. O nacionalismo, ligado à história, às fábulas dos heróis do Estado 

não deixou de ser associado ao ideal de educação pragmática e técnica de que a revista 

era perdulária. Ao lado da instrução teórica, a educação física; as lições de higiene e 

sanitarismo, tão eloquentemente destacadas na série de reportagens sobre o saneamento. 

A racionalidade estava presente mesmo no sentimento nacional. Era preciso enaltecer a 

nação, regenerar a imagem do Estado, mas, fundamentalmente, preparar cidadãos sadios 

para trabalhar em seus campos 

As revistas rurais A Fazenda Fluminense e A Agricultura Fluminense inovaram 

ao promover um diálogo entre o campo e o moderno. O último exemplar de A Fazenda 

comemorava seu aniversário de um ano, em forma de uma pirâmide invertida. 

Anunciava:  

 
A FAZENDA FLUMINENSE comemora hoje o seu primeiro 
aniversário. Durante esse primeiro ano de trabalho, procuramos seguir 
religiosamente o programa com que nos apresentamos ao público 
agrícola do País, com o propósito principal de divulgar o ensino 
agrícola, base de nossa futura emancipação econômica. Em um país 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
303 Cruz. Evangelina. Páginas de Pedagogia, Sentimentos Sociais. A Fazenda Fluminense. Ano I, n° 10, 
junho de 1930. p. 27 e 28. 
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como o nosso, em que a principal riqueza repousa na agricultura, é 
certo que a divulgação bem orientada de assuntos técnicos de 
agronomia, veterinária e química agrícola industrial, assume 
importância excepcional, no aperfeiçoamento e obtenção de nossas 
riquezas. Mas, para que possamos seguir rigorosamente a nossa 
diretriz, é indispensável o apoio e a colaboração de todos os 
profissionais e do público esclarecido, que com seus conhecimentos, 
poderão orientar e esclarecer inúmeros problemas, ainda sem solução. 
(...)     
 

A divulgação “bem orientada de assuntos técnicos” e o ensino agrícola 

emancipariam o campo. Esses eram os caminhos apontados pelos intelectuais 

pragmáticos para reconstrução econômica do Estado do Rio de Janeiro. A principal 

riqueza repousava na agricultura, a modernização do campo seria a modernização dos 

fluminenses.  
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Considerações Finais 

 

As revistas agrícolas devem ser analisadas dentro de um contexto maior que foi 

a produção de periódicos fluminense, que publicados na capital Niterói, disseminavam-

se pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme observamos no gráfico 1. As primeiras 

décadas do século XX assistiram a uma intensa produção das tipografias, que não 

somente originaram diferentes revistas, como também funcionaram como um canal 

importante de comunicação dos anseios de uma época. Avaliamos como a revista foi 

um gênero de imprensa particular, que, de maneira ligeira, imprimia em suas folhas a 

modernidade das novas linguagens da fotografia, interpretava os últimos 

acontecimentos e, principalmente, disseminava e criava novos valores e 

comportamentos. Essa “educação moral” teve um papel imprescindível no seu tempo 

para a difusão de hábitos que aproximariam seus leitores de sensibilidades e 

representações do moderno ao disseminar uma “educação dos sentidos”.  

 Os periódicos inseriram a criança e a mulher como público leitor e consumidor. 

Nesse “mundo das letras” havia inúmeros tipos de revistas ilustradas, religiosas, 

pedagógicas, científicas, teatrais e agrícolas. Nesse último universo estão os títulos 

fluminenses que investigamos ao longo deste trabalho – a Illustração Fluminense 

(1921-1924), A Agricultura Fluminense (1926) e A Fazenda Fluminense (1929-1930). 

Escrever sobre o campo, e para o camponês, foi tema que permaneceu  por quase uma 

década no periodismo do Estado. A agricultura era um tema profícuo, pois em um país 

eminentemente rural era um assunto econômico muito representativo, ainda mais 

comentado após a crise do principal produto da pauta de exportação, o café. As 

alternativas para sair do colapso financeiro derivaram em políticas públicas de 

diversificação agrícola e na mudança do perfil do produtor, curioso em se aproximar de 
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nossas técnicas para melhorar sua produção e se informar. As revistas rurais supriram 

uma lacuna no mercado editorial ao perceber que esse era um público, 

independentemente da crise, que tinha poder aquisitivo e estava interessado em uma 

informação direcionada e técnica.  

Para os fluminenses, a crise que afetou a cafeicultura no século XIX foi uma 

questão econômica e cultural. A antiga província do Rio de Janeiro era o celeiro do 

Império. Com as suas atividades voltadas para a agricultura abastecia a corte, e suas 

elites gozavam de prestígio político nos círculos de poder do regime. O revés da 

situação financeira do Estado com a queda dos preços internacionais do café, somada a 

mudança do sistema de trabalho escravo para o trabalho assalariado, afetou gravemente 

a economia nos primeiros anos republicanos. Na configuração do pacto oligárquico que 

caracterizou a Primeira República os fluminenses assistiram a um processo de 

secundarização que afetou a sua identidade política, papel coadjuvante na política 

nacional, e também secundarização cultural, pelo sentimento reativo de recuperar a 

imagem perdida que desfrutaram historicamente. As palavras de ordem no início no 

século XX eram resgatar essa Idade de Ouro que lhe havia escapado. Por influência das 

correntes agraristas, o campo foi o lugar eleito para a transformação econômica e para a 

reinvenção da identidade fluminense. 

A Illustração Fluminense teve uma afirmação importante no mercado editorial 

com três anos de circulação ininterrupta. Era uma revista híbrida que mesclava tópicos 

de variedade e um corpo de matérias dedicado à questão agrícola. O primeiro ponto a 

ser destacado é a sua diversidade que alcançava uma significativa gama de assuntos. Em 

suas páginas era possível ler textos sobre teatro, esportes religião, poesia, política, 

educação, moda, como descreve seu subtítulo: “política, ciência, literatura, agricultura, 

indústria, comércio e esportes”. Acreditamos que essa era uma estratégia para 
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conquistar diferentes leitores, garantir as vendas e permitir a longevidade do projeto. 

Outro padrão a ser destacado em suas edições era a predominância dos temas ligados à 

identidade fluminense. As fotografias passeavam pelos bairros e contavam sobre os 

personagens e o cotidiano de Niterói; registravam o interior do Estado e suas paisagens; 

partilhavam imagens positivas que evidenciavam traços de modernidade em pequenos 

municípios, como se a modernização fosse uma realidade de todo território fluminense. 

As narrativas históricas produziam memórias de Estado próspero que, em breve, se 

constituiriam em realidade em virtude das propostas de modernização para o campo que 

alavancariam a economia fluminense.   

A característica acima descrita nos leva ao terceiro eixo que norteou a produção 

da Illustração: as políticas agrícolas. As outras revistas apresentadas escreviam matérias 

mais especializadas sobre as tecnologias rurais, ensinando métodos e práticas do 

cotidiano do fazendeiro. O campo é abordado nas suas páginas de uma perspectiva 

econômica, os artigos elaboravam propostas de ações coletivas entre os lavradores ou 

criticavam e chamavam o Estado à responsabilidade de implantar políticas públicas. Os 

textos versavam sobre as possibilidades de mudanças no regime de cultivo ao incentivar 

as políticas de diversificação; questionavam que para a lavoura dar certo não era só ter 

uma boa colheita, mas a infraestrutura do sistema de escoamento da produção com 

obras nas estradas de rodagem fundamentais para o sucesso da empreitada agrícola no 

Estado; estimulavam o associativismo entre os produtores como forma de obter crédito 

agrícola, por exemplo.  

Tais temas atravessaram igualmente a escrita da Fazenda Fluminense e da 

Agricultura Fluminense. Muito se produziu sobre ações de transformação do meio rural; 

certamente o estímulo ao policultivo e a educação agrícola foram as principais pautas. 

Entretanto, essas revistas tinham um perfil técnico, se comunicavam com aqueles que 
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em seu cotidiano lidavam diretamente com a terra, com o pasto. Além de falar sobre o 

campo, que integrava a agenda econômica do Estado, seus redatores escreviam para o 

camponês, ao ensinar-lhes novas práticas da indústria agropastoril. O moderno era a 

técnica. Os saberes da agronomia, da veterinária e da química eram pedagogicamente 

ensinados de forma simplificada, tinham um aspecto “civilizador” no sentido de 

vulgarizar noções sanitárias e de higiene. A revista se colocava como um canal aberto, 

seus leitores enviavam cartas e tiravam dúvidas que eram publicadas em suas edições.  

A identidade fluminense, do mesmo modo, foi resgatada nas páginas do 

periódico que sublinhou uma série de representações positivas acerca do campo. 

Positivas, mas não idílicas ou bucólicas. Era um campo que seria a força motriz para 

retirar as finanças fluminenses da longa crise estrutural em que se encontrava, portanto 

redimensionava-se a imagem dos produtores, os verdadeiros responsáveis pelas riquezas 

que seriam produzidas, e do Estado, que novamente seria competitivo no quadro da 

federação. Havia uma tensão sobre o conceito do lavrador, tensão que estava 

relacionada à tradição. Como a modernização técnica não era uma escolha mas uma 

condição para a modernização aqueles que não aderissem às propostas científicas 

veiculadas eram rotulados de “atrasados”, que impediam o progresso com “rotinices”. 

Ao mesmo tempo em que se fazia um esforço para mudar a imagem do campo, os 

intelectuais contribuíam para a representação negativa daqueles que não abraçassem o  

projeto modernizador.     

Os letrados evocaram sentimentos de pertencimento ao lembrar-se da 

importância do meio rural para sociedade, mas também produziram “esquecimentos” 

daqueles que não compartilhavam das perspectivas de futuro que esses desejavam tecer. 

Nossos intelectuais fluminenses são periféricos, intelectuais locais cuja biografia é 

difícil de recuperar, mas são significativos exatamente por isso, porque por eles, é 
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possível perceber as diferentes influências que traduzem o clima de uma época, por 

vezes de maneira mais espontânea do que em um autor renomado. A geração de homens 

de letras que atuou nas revistas entrelaçava Estado e ação intelectual. Entediam que esse 

reordenaria a sociedade, era o agente que poderia transformar propostas em ações 

políticas. Além disso, muitos integravam os quadros do funcionalismo público e tinham 

vínculos próximos com a política. Esse traço não os isentava de criticar as medidas do 

governo, ao contrário apontavam a falta de pragmatismo e o excesso de bacharelismo 

nos setores do Estado. Para o grupo intelectual à frente de nossas revistas rurais era o 

aspecto prático, técnico, a ciência que levaria a modernidade ao campo.  

Não foram apenas os fluminenses que apresentaram propostas modernizadoras 

concorrentes ao padrão do monocultor no primeiro tempo republicano brasileiro. No 

decurso deste trabalho apontamos como o projeto de João Pinheiro, em Minas Gerais, 

foi uma via alternativa que endossava propostas de exploração agrícola semelhantes as 

das revistas por nós estudadas, que fomentavam a educação agrícola e pretendiam 

mudar o regime de propriedade da terra. Havia versões distintas sobre o modelo rural 

brasileiro, a despeito de a opção vencedora ser a do latifúndio e da grande propriedade.  

O critério econômico foi um dos eixos das variantes de introdução da 

modernidade nos países em desenvolvimento. Nada foi mais moderno que a máquina, 

muitas práticas modernizadoras elegeram a mecanização como paradigma para se alçar 

modernidade. A ênfase na questão técnica de nossas revistas era também estratégica, 

afinal o argumento de mudar o tipo de propriedade rural era um tema muito 

controverso. A propagação de uma modernização através do acesso às informações 

tecnológicas era um ponto pacífico entre os pequenos proprietários. A elite intelectual e 

os latifundiários, todos estavam sob o mesmo guarda-chuva do combate ao atraso 

através da divulgação uma nova ordem técnica na agricultura, isentando-se assim de 
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expor e enfrentar o conflito proveniente do anúncio de assuntos polêmicos. Portanto, 

houve um esforço intelectual nas páginas dos periódicos em pensar e divulgar o ideal de 

um campo com pequenas e médias propriedades, mas não houve qualquer iniciativa de 

reforma no estatuto da terra. Não podemos tampouco dizer que essas propostas foram 

letra morta. Tiveram um papel essencial em discutir no seio de uma sociedade em crise 

alternativas coerentes de reinvenção do seu meio rural. 

As bases dessa modernização eram mediadas pelos intelectuais. A sugestão de 

criar fazendas modelos que oferecessem formação para o lavrador e as escolas 

agrícolas, que formariam as crianças das gerações futuras, não deixava de ser uma 

forma de intervenção intelectual no campo, não apenas para elevar a instrução do 

agricultor, mas para mediar a criação de uma nova racionalidade produtiva. Para os 

médios e grandes fazendeiros era preciso administrar a força de trabalho para não perder 

o domínio do campo.  

O modernismo fluminense das revistas agrícolas reivindicou a extensão dos 

benefícios da ciência e da técnica para campo. Seus intelectuais difundiram ideias, 

comportamentos, políticas e métodos produtivos, que muitas vezes não levaria em conta 

a adequação ao público ou às condições de viabilizá-los, mas eram um atestado de 

progresso. O discurso das revistas tinha um aspecto ideológico mais significativo do que 

pragmático, seu efeito era imprescindível para produzir entre os seus leitores a 

regeneração da identidade do Estado do Rio de Janeiro através do moderno agricultor 

fluminense. 
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Revistas e Jornais fluminenses  

A Caneta: semanário humorístico, noticioso e sportivo 

A Cidade: periódico moderno: política, literatura, cinematografia 

A Cigarra 

A Crítica 

A Fazenda Fluminense 

A Federação: revista didática: órgão da Federação dos Professores do Estado do Rio 
de Janeiro 
 
A Ordem: periódico independente 

A Revista 

A Semana: revista do Estado do Rio de Janeiro 

Agricultura Fluminense: revista de Sociedade de Agricultura e Indústrias Ruraes 

Almanaque Manleibas 

Argos: magazine mensal sobre sciencias, lettras, bellas-artes, mundanismo, etc. 

Atlântida: revista de resenha e propaganda de atividade fluminense 
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Caneta & Pharol: semanário crítico, humorístico, noticioso e sportivo 

Capitólio – revista: política, sociabilidade, artes, sciencias e desporto 

Dhanara: revista mensal ilustrada: órgão da sociedade Dhanara 

Illustração Fluminense 

IPC / Icarahy Praia Club 

Luz e treva: órgão da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos 

Metrópole: revista illustrada 

Nictheroy Illustrada 

O Aprendiz 

O Commercio de Nictheroy 

O Democrata: sciencia, arte, política, ensino profissional e generalidades 

O Eco da Cidade: política, literatura, Sport e internacionaes 

O Espelho 

O Fluminense 

O Garoto: mensário das crianças 

Pelotao da saúde 

Pluralia: rivista italo-brasiliana di politica, letteratura, arte, scienza, religione, vita 

coloniale, vita intima 

Revista de farmácia e odontologia 

Royal-Revista-Nictheroy 

Telas e Ribaltas 

Terra Fluminense 

Vida Fluminense: Mensario de Actualidades 
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