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Tomando como testemunho histórico um gênero literário por muito tempo 

visto como “menor”, esta comunicação tem como objetivo analisar como os 

folhetins da série Scenas Comicas, assinada pelo dramaturgo Francisco Correa 

Vasques e publicada na Gazeta da Tarde entre 1883 e 1884, construiu e 

veiculou determinadas representações sobre a então denominada “classe 

teatral” fluminense e alguns dos problemas que a mesma enfrentou no 

decorrer do processo de profissionalização do ator, tais como a tentativa 

de cartelização levada a cabo pelos mais importantes empresários teatrais 

do Rio de Janeiro na década de 1880. 

 

 

 Comovendo os “brancos”: Crítica e militância abolicionista na obra de João da Cruz e 

Sousa 

  Luiz Alberto de Souza 

 

Nascido na cidade de Desterro (atual Florianópolis), filho de um pedreiro e 

uma lavadeira libertos – negros “sem mescla” como dizem alguns 

biógrafos – o poeta João da Cruz e Sousa (1861-1898) viveu os anos finais 

da luta pela abolição de uma maneira intensa e apaixonada. Para tanto, 

valeu-se das armas que melhor esgrimia: a pena e a palavra. Seus textos 

abolicionistas, contudo, revelam-nos muito mais do que o simples interesse de 

um homem pelos “grandes temas” da sua época. Para além de documentarem 

os sentimentos e as opiniões de um individuo em particular seus poemas, 

contos e artigos testemunham, também, toda uma visão de mundo 

historicamente determinada e socialmente construída. Constituem vestígios, 

traços, marcas da sua própria contemporaneidade. Devem ser lidos, portanto, 

levando-se em conta as particularidades do seu próprio contexto de 

produção. Em nosso trabalho buscaremos compreender a atuação de Cruz e 

Sousa no movimento abolicionista brasileiro dos anos 1880. Apoiando-nos no 

conceito de “estrutura de sentimentos” de Raymond Williams, o nosso 

objetivo será o de entender os sentidos desse compromisso 



político-intelectual. Entrever, partindo de um diálogo com as fontes, a 

compreensão que ele próprio, Cruz e Sousa (um intelectual negro, de 

educação eurocêntrica, nascido e criado no Brasil da segunda metade do 

século XIX) tinha da sua própria militância. Uma percepção que se 

expressava não só através das suas opiniões explicitamente declaradas em 

discursos e artigos de jornal, mas, também, em seus textos propriamente 

literários. 

 

 A crônica engajada de Lima Barreto 

  Denílson Botelho 

 

Esta comunicação analisa a atuação de Lima Barreto (1881-1922) em jornais 

e revistas que circularam no Rio de Janeiro entre 1917 e 1919. Procura-se 

dimensionar a militância e o engajamento do cronista em periódicos ligados 

ou não ao movimento operário, que vivenciava um processo de expressivas 

mobilizações refletidas nas grandes greves realizadas naqueles anos. 

Tomando como referenciais teóricos Edward P. Thompson e Raymond Williams, 

investigamos as crônicas como práticas sociais e políticas efetivas, 

aquilatando o seu engajamento como uma experiência de militância. Trata-se 

de compreender os pontos de vista do escritor nos embates e tensões que 

marcaram o período. A literatura é aqui concebida a partir do modo como ela 

se insere na sociedade, participa de seus movimentos e ajuda a conformar a 

realidade. As crônicas em questão não ilustram os movimentos sociais, 

antes, fazem parte deles. A análise se concentra nos textos em que o 

literato aborda questões sociais vinculadas ao agravamento da desigualdade e 

das condições de vida das camadas populares e das classes trabalhadoras na 

Capital Federal. Vale ressaltar a relevância destas crônicas no âmbito da 

abordagem em questão, tendo em vista que chegam mesmo a esboçar propostas 

concretas de transformação para o país, inspiradas nos episódios da 

Revolução Russa de 1917, como é o caso de “No ajuste de contas...”, 

publicado em A.B.C., em 11 de maio de 1918, que sugestivamente se encerra 

conclamando: “Ave Rússia!”. 

 



MENINOS E MENINAS DE FÁBRICA: REPRESENTAÇÕES DE 

TRABALHADORES URBANOS NO MODERNISMO BRASILEIRO 

  Andréa Casa Nova Maia 

 

A comunicação tem por objetivo discutir o ethos artístico modernista e a 

produção de imagens de trabalhadores na cidade. Como são representados os 

operários de Lívio Abramo, de Tarsila do Amaral, de Goeldi, de Paulo 

Werneck? Em que cidade os operários surgem? Em que medida essas 

representações constroem um imaginário do mundo do trabalho urbano nas 

cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo para a primeira metade do século 

XX? Estas questões serão objeto de discussão numa perspectiva que prioriza 

a História dos trabalhadores em seu trânsito pela cidade. 

 

  

A crônica da seca: Leonardo Mota e os retirantes em fuga (Ceará, 1915) 

Frederico de Castro Neves 

 

Em 1915, o folclorista Leonardo Mota, ainda pouco reconhecido nacionalmente, 

escreveu uma série de crônicas no Jornal A Lucta, de Sobral-CE, com o 

significativo título de “Assumpto Triste”. O tema era a seca e suas 

consequências. Em especial, o escritor enfatizou a tragédia dos camponeses 

deslocados de suas terras e suas expectativas diante do governo e dos 

poderosos em geral. Esta comunicação apresenta as formas pelas quais o 

folclorista procura delimitar o campo de vivência dos pobres do campo, suas 

visões tradicionais sobre a natureza e sobre o sobrenatural, suas relações 

com o poder do Estado, suas tentativas de retomar os mecanismos de 

reciprocidade (desigual) predominantes no século anterior, quando aparece 

com destaque a figura do Imperador D. Pedro II como centro imaginário do 

paternalismo de Estado e da caridade pública, tal como reconhecido pelos 

populares em várias regiões do país. Para isso, a pesquisa utiliza-se 

basicamente do conjunto de crônicas, vistas como uma série mais ou menos 

integrada, numa perspectiva de integrá-lo ao folclorismo em construção no 

Brasil e, ao mesmo tempo, associá-lo às visões sobre a natureza, a seca e 

o homem do sertão que se construíam desde 1877 pela intelectualidade 



brasileira, configurando uma imagem idílica do sertão em contraposição ao 

processo destrutivo da seca, como calamidade natural que se abate 

indiscriminadamente sobre a sociedade sertaneja. 

 

 


