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ções, que chegaram a somar mais de
200 títulos entre 1890 e 1922. A pes-
quisa, desenvolvida como tese de dou-
torado defendida no departamento de
História da Universidade de São Paulo
(USP), acaba de ser lançada em livro,
uma publicação ilustrada e muito bem
cuidada, feita com apoio da FAPESP
pela Edusp e Imprensa Oficial (591 pá-
ginas, R$ 50).

O livro tem prefácio do bibliófilo
José Mindlin e é comentado, na con-
tracapa, pela historiadora Maria Luiza
Tucci Carneiro. Foi feito com base em
documentos de diversos arquivos, entre
eles o do Instituto Histórico e Geográ-
fico de São Paulo e o do Instituto de Es-
tudos Brasileiros da USP, além de bi-
bliotecas particulares, como a do próprio
José Mindlin. Apresenta análises que
permitem entender de que forma essas

revistas colaboraram para a formação
de um público leitor, ao mesmo tempo
que, fato inusitado, deram propulsão a
uma nova realidade econômica e mer-
cadológica nos centros urbanos.

Imprensa tardia - “As revistas tiveram
um papel muito importante no Brasil
naquela virada do século 20, em fun-
ção da própria história da imprensa
no país”, explica Ana Luiza. “Foi uma
imprensa tardia, se comparada com a
existente nos países latino-americanos
de colonização espanhola, os quais co-
nheceram o prelo desde o século 16.”
A primeira impressão oficial feita em
solo brasileiro só ocorreu após a che-
gada de D. João VI ao Rio de Janeiro
em 1808, fato que elevou a cidade à
capital do Império português. “Antes
do Império, qualquer atividade que

a paulicéia desvairada,
a luz elétrica tomou
conta das ruas. As mu-
lheres encurtaram os
cabelos e as saias, os

bondes aceleraram a vida. Novos hábi-
tos noturnos: o bar, o restaurante, as
lojas de departamento iluminadas.
São Paulo do início do século 20 viveu
sua belle époque com direito a quase
todo glamour de Paris. Mais: foi a cida-
de em que se desenvolveu, com esplen-
dor, uma indústria até então incipien-
te no país: a da produção editorial de
revistas.

Em Revistas em revista: imprensa e
práticas culturais em tempos de Repú-
blica, São Paulo (1890-1922) a histo-
riadora Ana Luiza Martins apresenta
um extenso levantamento documen-
tal e iconográfico sobre essas publica-
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pudesse resultar na publicação de um
periódico era submetida a uma cen-
sura rigorosíssima, principalmente no
tempo em que a Inquisição esteve na
Colônia”, diz.

Um segundo momento curioso da
imprensa nacional foi quando, apesar
de ter surgido no Rio, ela teve São Paulo
como palco de seu grande desenvolvi-
mento. “Ela surgiu tardiamente, mas
num período de grandes e
importantes mudanças”, ob-
serva a professora Maria Lui-
za Tucci. Essas transformações
ocorriam principalmente em
solo paulista, sob a égide dos
barões do café, que cultiva-
vam a terra roxa no interior
e apostavam na modernida-
de da capital.

De que tratavam, então,
essas publicações, responsá-
veis pelo nascimento e cres-
cimento de um verdadeiro
parque gráfico na então terra
da garoa? “De um pouco de
tudo”, diz Maria Luiza. Entre
as de maior popularidade es-
tavam as femininas, as de es-
portes, as religiosas, as que
tratavam de educação e –
pasme – as revistas agrícolas.
“Ocorre que essas publica-
ções surgiram no início da
República, quando os grupos
mais progressistas estavam
lutando por uma melhor
educação – não podemos es-
quecer que o país tinha uma
herança escravocrata, portan-
to, era predominantemente
analfabeto”, explica a pesqui-
sadora. O período foi mar-
cado também pelo fortalecimento do
ensino público, com a fundação, por
exemplo, dos grupos escolares Caetano
de Campos e Rodrigues Alves. “As re-
vistas serviam para ampliar o público
leitor e era importante falar sobre as-
suntos valorizados pelo governo, por
exemplo, a agricultura, em primeiro lu-
gar, e a educação, logo em seguida”, con-
tinua a historiadora.

Embora fossem setorizadas, as re-
vistas não eram monotemáticas, de for-
ma que era possível, por exemplo, en-
contrar peças literárias em uma revista
que tratava de assuntos ligados à terra e
ao plantio. “Um grande exemplo foi a
revista Chácaras e Quintais, na qual a

ção da República. Já as esportivas acom-
panhavam o modismo trazido pelos in-
gleses. Naquele tempo, além do tênis, o
futebol, hoje um evento popular, também
era um esporte exclusivamente elitista.

“Sem dúvida, as mais lidas eram as
revistas femininas”, afirma a autora. Vá-
rios motivos explicam essa popularida-
de.“Naquele tempo, havia mais mulhe-
res do que homens alfabetizados na

elite”, diz Maria Luiza. “Além
disso, as revistas femininas
podiam entrar nas casas das
famílias, porque mesmo que
contivessem, por exemplo,
contos ou textos literários,
eles jamais chocariam moças
e senhoras, como costumava
acontecer, muitas vezes, com
as revistas literárias”, conti-
nua. O período estudado se-
gue somente até 1922, justa-
mente por se tratar do ano
em que o Modernismo se afir-
mou e as revistas modernistas
apresentaram rupturas de lin-
guagem e de propostas em
relação a suas antepassadas.

Beleza gráfica - Um passeio
pelas páginas coloridas de
Revistas em Revista permi-
te ao leitor deliciar-se com
a beleza gráfica de muitas
dessas publicações (Sports,
Correio Paulistano, A Esta-
ção, Vida Moderna). Os tí-
tulos mostram o esforço
criativo para assuntos ge-
rais (A Rolha, O Parafuso, A
Cigarra, A Farpa, A Vespa,
Arara, O Queixoso – de opo-
sição ao governo, Caras Y

Caretas) e para falar de São Paulo de
maneiras diferentes (A Garoa, Ilus-
tração Paulista, Correio Paulistano,
Vida Paulista, Ilustração de S. Paulo,
O Álbum Paulista).

Os esforços gráficos e editoriais eram
acompanhados pelo desenvolvimento da
publicidade. “Foi naquele período que
surgiu a idéia de revista como negócio.
Vingavam as de consumo. Revistas lite-
rárias eram conhecidas por durar pouco
tempo, daí a inserção da literatura em
outros tipos de publicação”, diz Maria Lu-
iza. Qualquer semelhança com os dias
de hoje não é mera coincidência. •

ram conhecidos graças aos periódicos.
Niterói, por exemplo, a primeira revista
brasileira de que se tem notícia, im-
pressa na França, foi espaço de veicula-
ção dos escritores do Romantismo.

As revistas paulistas religiosas tam-
bém apostavam na diversidade de assun-
tos para atrair mais leitores. Leia-se: fiéis.
“Costumavam divulgar exposições de
arte. A primeira exposição de Benedito
Calixto em São Paulo foi divulgada em
uma revista da Igreja”, aponta a pesqui-
sadora. O impresso periódico foi o meio
encontrado pelos eclesiásticos para com-
pensar a diminuição do poder da Igre-
ja após a separação dessa instituição do
Estado, o que ocorreu com a proclama-

escritora Júlia Lopes de Almeida des-
pontou, publicando seus contos”, narra
Maria Luiza.“Esse tipo de coisa era uma
via de mão dupla: ao mesmo tempo
que a autora conquistava seu público,
sua obra ajudava a revista a encontrar
leitores entre os mais diferentes grupos
da sociedade”, explica ela. Como ainda
não havia editoras de livros, muitos au-
tores e até movimentos literários fica-
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