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lismo metamorfoseado do Brasil •
..A imprensa em geral consis~nurn
lítico.

e~o

de poder po-

Através dos jornais de grande circulação, sobretudo,

eram formulados apoio ou crítica aos governos, eram reproduzidas idéias do exterior e abria-se espaço para a expansão do pensamento liberal.

Essencialmente
burguesa, a imprensa conquis. ,---------=--

tava lugar como arauto das idéias políticas abolicionistas,
publicanas e descentralizadoras.
rnicae política, a igualdade

re-

Defendendo a liberdade econôpares e a propriedade

privada, a filosofia liberal ga.nhava as páginas da grande
prensa e'consolidava no poder as classes oligárquicas.

im-

Prerro-

gativa de grupos dominantes locais, a imprensa desenvolveu-se
baseada no aCÚInulo do capital e expandiu-se reafirmando o poder
de classe.
No contexto de formação das classes sociais tornava-se

7 necessária
C•

-' . .Ã grande
a delimitação de espaços para a açao

im-

prensa contrapunha-se a existência de uma impresna operária,produzida artesanalmente em precárias gráficas de fundo de quintal.
Eram jornais redigidos por operarias, destinados à classe, nascidos no interio~ das primeiras associações de trabalhadores,

~_.

-----

como veículos da busca de participação na sociedade e, ao

--

-

mo tempol contestadores daquela.

mes-

A imprensa operária propria-

mente dita viveu seu auge nas primeiras décadas deste século,
mais como uma forma de militância política do que como instru-

1 mento

de informação.

jJ

Configura-se o enfrentamento de uma junção históricaine-

1
f vitãvel:

a imprensa operária foi, necessariamente,

ideológico do movimento operário.

o suporte

Modalidades de luta conjuga-

da, como a ação jornalística, a associação e a greve, todas afe-

3
tam em algum ponto o sistema dominante.

1

No ímpeto prolifero

----------

da imprensa operária, atingidos os seus interlocutores diretos,
os próprios operários e os indiretos, os representantes

do ca-

pital, não tardam as reações da sociedade como um todo: empastelamento de jornais, repressões policialescas a greves e mani~

festações públicas, 2 enquadramentos jurídicos, demissões de trabalhadores fabris, deportação de líderes do movimento operário. 3
Par combate ao crescimento das lutas operárias significava reagir à sua imprensa, ·anular os seus 'LdeôLoqos como condição para exterminar a ação.
Estabelecia-se uma guerra surda nos bastidores e páginas da grande e da chamada pequena imprensa, trazendo a público
tendências· polítiCO-ideológicas diversas e contrapostas. Entre

L
Ú

os jornais de ~o~at.9_:_:[e~do encontravam ....
se algumas reações
de natureza contraditória, que se fazem presentes ao longo
todo ~ período de efervescência da imprensa operária.

de

Dirigi-

dos, paradoxalmente, às classes operárias em seus programas de
abertura e editoriais de inauguração, os jornais de tendência
pequeno-burguesa lançam um contra-discurso moderador, reformista, "disciplinador, na disputa constante de faixa significativa
do público leitor da pequena imprensa.

Eles não se identifi-

cam porém, com a imprensa operária, embora, sejam, frequentemente, confundidos como tal em est.udos e listagens classifica-

lSobre esta conjugação de forças no movimento operário ver ARADJO,
Silvia M. Pereira de & CARDOSO, AlcinaM. de Lara. Imprensa operária e luta política. ·Apresentação componente da mesa redonda Luta política e estratégias de sob revivenc i a , 38~ Reunião da SBPC» Cur t iba , Julho, 1986.·
í

ba.

2Cf• CARDOSO, Alcina de Lara. As greves de 1917 a 1920 em CuritiAnais da IV Reunião da SBPC, Rio de Janeiro» julho, 1984.

--3CL
CARDOSU, A.L. & AMOlO, S.P. de. Festa-resistência, 1916-1935
ln;
19 de Maio; cem anos de solidariedade e luta. Curitiba,
BeijaFlor, 1986.
Capo III, pp. 33-55.
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t6rias de periódicos da ªpoca.
Paulatinamente

ã

produção da imprensa operária, os jor-

nais de tendência pequeno-burguesa aparecem ao final do século
XIX e primeiras décadas ,do século XX, distribuindo-se
co mais de quarenta anos (1890-1936).

por pou-

Vinte e.cinco periõdi-

cos foram selecionados para est udo (ver Quadro anexo), publicados nas principais cidades paranaenses da época: Curitiba, Paranaguá, Antonina,Morretes,

Ponta Grossa e Guarapuava,

onde se concentravam os proprietários de terra e gado.

locais
O apa-

recimento destes jornais em cidades' onde imperava' o conserva-dorismo econômico e poli tico I corresponde à ambigüidade da ideologia do liberalismo reinante,

conservadora e progressista,con-

forme os interesses aliados em diferentes momentos históricos.
A pequena-burguesia emergente adere às idéias liberais e
ta-se às classes subalternas, como forma de ocupar espaço

'------------

volpo-

lítico.

Em consonância ao seu discurso liberal, estes jornais de
claram-se independentes de facções partidárias, imparciais

em

relação a credos religiosos e a regimes políticos e não criticam o Estado e suas formas de dominação quanto ao estabelecido
no jogo de forças do capital.

--------------------------

A imparcialidade significava es-

tratégia de ampliação de leitores, numa época em que ,os peque~
nos jornais disputavam' palmo a palmo a reàuzida categoria de alfabetizados.
Com títulos chamativos -Operário
guarda, Voz do Povo,

Livre, O Rebate, A Van-

os jornais pequeno-burgueses

via de regra, defensores da causa operária.

afirmam-se,

Na aparência

re-

volucionaria dos cabeçalhos e editoriais, as tensões sociais
, cr-es cí.am~ chegavam a um ápice não s.u

de expansão do mo)

..~..
'.

5
vimento operSrio.

Entretando, durante a principal conjuntura

grevista' de 1~17a

1923, os jornais pequeno-burgueses

pouco cir

cularam (há registro 'de apenas dois no ano de 1921 naquele

pe-

ríodo).

no-

Suas páginas internas privilegiavam fragmentos de

tIcias locais e nacionais.

A denominação pequeno-burgueses

jornais cujo discurso, de modo ambíguo, manifestava-se
favor da classe operária, quant~pe1a

aos

tanto

manutenção da ordem

a
so-

c.í aL, re uer sustentação teórica relativa à composição das clas-

ses sociais.

A compreensão do fenômeno pequena-burguesia só faz

sentido neste estudo se referenciada às alterações na estrutura
de classes da sociedade brasileira", ocorridas com a expansão do
capitalismo industrial.
A fase industrialista
---- do capitalismo no Brasil oferece
contornos mais perceptíveis das.-!}QYas_cl ses no inIcio do

se-o

culo._.Com a reorganização do trabalho propiciada pela abolição
da escravatura e a expansão requerida pela efe:t~va inserçãe; no
processo
de --=~==~~~~
trocas internacionais, polarizam~se as classes fun~
damentais enquanto as condições também favorecem a ampliação
das classes intermediárias.

As oligarquias agrárias e a nascen

te burguesia industrial, 'como frações. das classes dominantes,
monopoliz&~ revezamentos e alianças no exercício do poder político, ao mesmo tempo em que este exercício é vedado às
classes·sociais.

demais

Proletariado e diversificadas frações da

pe-

quena-burguesia ensaiavam seus passos políticos, em formas

or-

ganizativas próprias.
A abrangência das classes intermediárias insere em seu
contexto militares, funcionários pÚblicos, profissionais

libe-

rais, pequenos industriais e comerciantes, que se firmam na con
.testação ao domínio absoluto das oligarqulas agrárias e ao

seu

~.

"

6
pensamento,não raras vezes,anti-.liberal e autoritário.

Querem

participar do poder, por isso aceitam e divulgam as idéias

do

positivismo tornando-se adeptos das teorias evolucionistas e racionalistas em voga nos. fins'do século XIX e início dos

é

cuLo XX.

Questão, ainda hoje, teoricamente discutível da perspectiva da determinação estrutural das classes na sociedade capita
lista, a pequena-burguesia não pode, por sua vez, ser colocada.
~

como simples con'unto de posições de classe, ora aproximando-se

r

da burguesia, orada
devida

classe opez âr La ,

Como Marx não trabalhou

e exaustivamente a presença histórica das classes inte!

mediarias, ha relativa indefinição explicativa, muitas vezes
negando a suaespecificidade

de classe.4

Na verdade, o f~name-

no da 'polarização das posições de classe assenta-se na deterrai-naçao estrutural das classes, ou seja, o lugar que ocupa na divisão do trabalho/que. abriga por sua vez, relações inter-classes.Como

as relações econômicas da pequena-burguesia

só

ad-

quirem sentido em relação ao que se passa com a burguesia e com
a classe operária, ela estaria excluída desta polarização;
entanto, no âmbito dessas relações são produzidas

no

"semelhanças"

econômicas. que apreserrt am uma série de efeitos políticos e ideológicos •.'.
Portanto, a referência à d.í.meris âo político-ideológica
torna-se indispensável para delinear os contornos da,pequenaburguesia na determinação estrutural de classe, não significando dificuldade de apreensão do fenômeno ou insegurança quanto
aos critérios marxistas de determinação econômica de classe mas,

4

.

Autores como LABINI7 Pao l,oSY.1os. Ensai.o sobre as classes SOC1a1S.
Rio de Janeiro, Zah ar , 1983~ classificam a pequena burguesia como uma quase
classe, subdividida ..:.m
nurner0sas categorias sócio-econômicas, cujo interesses
'contrastantes produzem a chamada rnoralidade civil. p.Sl.

7
porque se prende à sua situação ~eal na luta de classes de
..

uma

5

formação capitalista.
Porque, estruturalmente posicionados a partir da divisão
social do trabalho, os pequeno-burgueses

têm suas relações

de

classe no âmbito da organização do processo do.trabalho produti
vo, diretamente remetidas

às expressões superestruturais,

do

~

político e do ideol6gico inerente às condições e~que
se processo.

se dá es-

Exemplificando, a precariedade e dubiedade de sua

--

inserção no processo produtivo e O caráter misto da forma

de

apropriação do valor produzido, ou seja, a forma através da qual
a renda é obtida, estabelrem distinções à pequena-burguesia
quanto classe e apontam para especificidades
Dessemodoi

eri-

~

.

na luta pelo poder.

em termos de Brasil RepÚblica, é preciso co~

siderar a dinâmica ~da classe,· alterações na sua composicão
quan
~
do o país se reest.rutura econômica e politicamente.
portanto, no início do século, significativas
na-burguesia ~gatícia

Emergem,

frações da peque-

(funcionários. pÚblicos, empregados

dos quadros administrativos empresariais, militares e outros) e
relativa~ente autônoma (cujos rendimentos mistos advinham

do

exercício profissional liberal, do pequeno comércio, da proprie
dade agrícola e~tividades

artesanais), .as quais reagem

mais

aos padrões de clientelismo e favoritismo tradicionais no país,
que à imposição capitalista.

Esta reaçao apresenta caracterís-

ticas da prática de classe ambígua
e das particularidades
"------.

da

ideologia liberal no Brasil das primeiras décadas deste século.
Na verdade, a nível discursivo, os jornais de tendência pequenoburguesa revelam dupla reação, uma àqueles padrões da prática
5pOULANTZASt

.
NICOS.
Rio de Janeiro, Zah ar , 1975.·

AI·S c asses SOCIaIS
• no caplta
. 1.Lsmo de h 0Je.
.
p.225.
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política vigente, outra, ~s manifestaç5es

incisivas e mais

ra-

dicais da 'classe operária, em certos'momentos, sobretudo da conjuntura grevista de 1917 a 1920.
Não só a pequena"':'burguesia
cresceu numericamente,

como

aumentou o -peso político de suas relaç5es quer com a burguesIa
dominante, quer com a classe operária.

Os contrastes de proce-

dimentos coletivos e correlatas expressoes ideológicas são

di-

ferenciados ao longo das quatro d~cadas estudadas, justo porque
.a.gestão da sociedade como um todo t.arnbêrn
se .tormou mais
plexa.

com-

As sí.m , a pequena-burguesia pauta suas aspirações de as-o

cenção social pelos padrões da burguesia dominante, ao

mesmo

tempo que, no plano da luta política ..a nível das reivlndicações
sociais fundamentais, sente-se atraída pelas plataformas
classe operaria .. ~era-se,

n?3~rso

d~ua

da

instabilidade po Lf+

tica a ambival"'ncia da sua pratica, terreno propício ao fenômeno da cooptação por parte da burguesia" da qual ~ vítima,
como produz um discurso voltado às classes subalternas.
tima instância, a pequeno-burguesia

bem
Em ú1-

não ultrapassa o plano

do

discurso da demonstração de.simpatia e da proposta de condução
dos "oprimidos", porque na

rãtica de' classe tende a 'preservar

~

os privil~gios, garantindo a sua posição de classe.
Neste intricado processo social que se altera ao longo de
poucos anos, a ideologia liberal faz sentido para a pequena-bur
guesia brasileira, já que o seu conteúdo apresenta-se crítico

ao sistema de patronagem e clientela, mais que à~idad~.~.sg._
pitalisrno, nas s .a.s--re:ta-ç-õe-s
de poder contra as oligarquias,das
quais dependiam, .mas que rejeitav~.

Por isso, algumas frações

---'-

que ascenderam, chegaram a denunciar a distância entre a teoria
e a prãtica liberais no Brasil, aderindo a movimentos

de tendªn

9
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cias socialistas ou fascistas.

Cornourna luva, portanto, a ideologia política do liberalismo predominante na Velha República, ada~tada às condições

1

históricas brasileiras, reveste a ação pequeno-burguesa.

O dis-

I

curso dos seus jornais expressa+a muito bem, ao se propor a t.r açar o modelo da sociedade legítima, legalizada, organizada,

de-

signando os níveis socialmente aceitáveis da autoridade, nwna li
nha de forte teor moralista em meios e fins.

Os jornais estabe-

lecem dialeticfu~ente as contradiç~s_da-

ondi ão de classe,
ao
- ---------proclamarem em suas matérias os principios essenclais presentes

--------------------- --

-

em atos individualizados, universalizando o particular e, conco~

mitantemente, ao descerem àsquestiúnculas

da realidade local,

particularizam o geral," em julgamentos que não afas t am a consciência do arbítrio histórico:
<..

-

---

Representante l~grtimo do povo, esperamos
que seja ele o fiel int~rprete das suas id~ias.
Este jornal nunca deixara de combater
as
desmandos e os erros dos que governan e desgovernamo país. Dedicar-se-ã de coração aos interesses pub licos. Nunca a calunia encontrara
abrigo nestas colunas. Que procuremos converter em asilo de justiça e verdade. (O Mercantil. Paranagua,
30 de riovembro de 1907).

?

Estes jornais operam uma reconstru ao da tempor
em termos do que o passado produziu e na percepçao das insufici
ências das realizações do presente.

A proposta de somar esfor-

ços significa alcançar um futuro melhor.
Dispostas cronologicamente, mas sem serem auto-excludentes, duas fases do discurso liberal hos jornais pequeno-burgueses podem ser detectadas: a primeira, com características
"(

de um

,

6COSTA, Emília Viotti da. Liberalismo brasileiro, uma ideologia de
tantas caras. Folhetim, 24 de feverei ro de 1985
Sao Paulo.
J
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liberalismo reformistG1 estende~se desde189Q

até os pr~meiros

anos da d~cada de 1920; e a segunda, com forte tend~ncia legaltrabalhista ocorre de fins da d~cada de 1920 até meados da
guinte.

se-

Há convergência de discurso em linhas gerais, mas

as

nuances os diferencia~, em correspondência às mudanças nas condições econômico, político e sociais do Brasil pÓs-30.
se a composição da pequena-burguesia,

Altera-

mais atrelada ao Estado,

seu pcrincipal agente empregador, enquanto aque Le apresenta
vos padrões de organização jurídica.

JY~O
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de frações das classes so-

~---------

cia's 'intermediárias'como pe uenos industriais-#
comerciantes " '
---.........,

profissionais liberais, funcionários pÚblicos, artesãos,

simpa

tizantes e ou identificados com problemas da época (imigração,
cclonização,'emprego, disputas políticas)

I

os jornais pequeno-

burgueses, portadores de discurso liberal-reformista, predominam no regime político recém":'saídoda monarquia escravista e por
ele sao
afetados: 7

Não basta no nosso entender, ter derrubado a
corôa, para substituí-Ia pela pretençao desmesurada de tipos sem crenças e sem doutrinas, sem
critério e sem princípios positivos sobre a ordem das coisas sociais e políticas.
~ necessário tambem revolver a velha teoria
do governo e derrocar os proprios alicerces sociais para andar a política debaixo de novos
moldes e instituir o verdadeiro governo do povo
pelo povo. Nesta ficçio governo, neste amalga-

7Sobre o liberalismo ver: TOUCH.\RD, Jean, História das ideias po'líticas. Lisboa, Publicações Europa-América, v.6) 1970.

'
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ma que nos dirige, nesta confusão que invade a
consciência pulha, é que não podemos viver por
mais tempo, sob pena de perdermos a nossa autonomia e cairmos sob o jugo de qualquer estado
mais poderoso.
O que queremos, o que procuramos é a forma
científica de uma organizaçio social que satis'faça as necessidades físicas, morais e intelectuais de todos. (Operário Livre, Cu r.í t í.b a,
13 de fevereiro de 1891) •

Na medida

à sociedade

política,

nais pequeno-burgueses

vem marcada

pela

mola propulsora

~a

do progresso.

med~ação

~is mensagens
correlatas

Movidos

~lítica

ã categoria

e conotativas;

povo,

pol ;ticas

a pregação

por ideais

passivo,

estabe~~id

-'

como

dimensionados

fraco,

oprimido.

s qn í.f cava rebe----J
'------- -í

s 'no sistema

í

-

capi tali~~

o no~so jornal serã "do povo" e feito "para
o povo".

De viseira erguida, daremos combate
enérgico a tudo que julgarmos contra as normas
constitucionais, não importando que com isso
sofram interesses políticos de ordem subalterna (•••)
Nos debates de todos os problemas que surg1rem a campo, tomaremos parte colocando-nos incondicionalmente ao lado do povo, que nesse
país tem sido sempre a besta de carga, impassível e resignada.
Violência,abusos,
atentados contra a sobe.rania popular, ladroagens cínicas e deslavadas,
arbítrio e desonestidade. encontrareo em nossa
folha um látego implacável que fustigará impiedosamente a consciência apodrecida das autoridades prevaricadoras seja qual for a sua posiçio ou categoria (•••)
Definindo, pois, o nosso programa. depositamos conf an t es o nosso jornal nas mãos do povo livre de Guarapuava, que o saberâ prezar e
defender. (A Co Lumna , Guarapuava,
22 de
agosto 1915) •
í

a

em ~omina~eS)

e pelo povo
.

dos jOE

""?"?" nos edHori-

generalizada

sofredor,

'

heterogê-

açao trabalho,

tradicional,

,Falar em' nome do povo,' para o povo

Iar-s~normas

no aspecto
~

povo emre1ação

~~~~e

4

em que centrarn o discurso

12
Ao erruncf.ar em os progrçunas de açao dos jornais

I

imbuem-

nos da defesa do povo, com reendendo--o como categoria dlssociada, n~o em sua magnitude, mas em sua particularidade."

Povo

e

oper-âr o , identificados," significam a outra f ace da realidade
í

em que as classes sociais distintas não se conÍundem enquanto
"determinação estrutural, pois na retórica também não há aproximações entre as posições de classe da pequena-burguesia
letariado.

e do pro

Daí levantar~~ como bandeira a defesa da classe op~

rãria, dentro do princípio constitucional da ordem e do progres
so, da soberania da naç~o e a prática do patriotismo.

No plano

da defesa dos"direitos do cidadão, fica suplantada a defesa

dos

direitos de classe, embora se igualem os interesses" de subme-tidos às frações das classes dominantes no exercício do poder político:
A nossa diretriz sera uma reta traçada entre
o dever e o patriotismo! (•.•)
O operario, fator principal da nossa
vida
econômica e que j az olvidado pelos governos que
lhe sugam a ultima gota de sangue" sem lar e quase sempre sem pão, encontrara n' liA Co1umna" um
abrigo seguro contra os potentados e os fortes.

...

( )

"

Não nos animam sentimentos demagogicos ou re-"
vo1ucionarios" mas tambem não nos intimidaremos
diante das ameaças, venham elas de onde vierem.

(A Colmnna.

Guarapuava, 22 de agosto de

1915) •

Noticioso da política paranaense,

o Operário Livre

pode

ser considerado um autên-tico jornal de tendência peque no-b urçue

if

~a.8

Seu diretor foi destacado líder político entre os operá-

-----

Agostinho Leandro da Costa, industrial residente em Curi
~

8periodico da pequena imprens a que apresentou prolongada pub licação
semanal, de 1891 a 1897.
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tibal foi presidente do Part~do e do.Clube Operário criados
1890.

em

•..

Candidatou-se as eleições de 1890 a deputado, prestando

·serviço â classe operária na tribuna legislati va:
Alguns ou granHe numero de operarios das oficinas da es trada de ferro consti tuiram-se em greve, achando-se dispostos a pugnarem pelos seus
direitos segundo irnformararnrmealguns operarias,
O fim deles não é perturbar a ordem pública,mas
sim verem se conseguem que sejam melhorados os
seus pequenos salarios, especialmente na caríssima quadra que atravessamos. 1:nformaramrme,
tambem~ ter o Sr. Diretor da mesma estrada por
n~is de uma vez prometido o aumento de seus salarios e, ate hoje, não cumprido. Sendoeupresidente de uma Sociedade Operaria, e ciente deste fato que podera trazer qualquercousa
des a+
gradave l, se bem que aqueles honrados cí dadaos
têm somente por fim ver melhorados seus vencimentos, em todo caso'trago este fato ao conhecimento àesta assembleia.9

Os jornais pequeno-burgueses eram essencialmente

refor-

mistas na defesa do operariado em seus prograll1.as
frente aos governos constituídos e às classes dominantes locais.

Postulavam

melhores condições. de vida para os trabalhadores, ficavam

mui-

tas vezes ao lado destes nas ocasiões de conflitos entre empragados e empregadores, mas não se colocavam contra a propriedade
privada e os princípios da doutrina liberal.

Reformista e con-

ciliador, o discurso pequeno-burguês buscava formas de, ao mesmo tempol aderir às reivindicações operárias e não colocar
jogo a estrutura de ·produção que se firmava.

em

O latente confli-

to de classes era mais consentido do que negado.
Constituíam uma contestação simulada, falando sobre

o

operariado, fazendo-se seu ouvinte e porta-voz:

9Discurso do Deputado Agostinho Leandro na 12~ Sessâo Ordinaria do .
Congresso Legislativo do paranã, em 27 de abril de 1892. Correio Official,
Curityba, 18 junho 1892. Ano lI, n9 293.
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!n~ciamos hoj e a pub licação da "Tribuna" c
numa de suas páginas intercalando a secção operária, somos o primeiro õrgão de publicidade no
Paraná que manterá, em caráter permanente
uma
sccção operária. (•.•.)
(••••) Acreditamos sinceramente que nos dedi~ando entusiasticamente i causa operária prestamos um serviço ã mesma, mas ê preciso que seja eficaz esse serviço, o que depende principalmente da orientação que mantivermos.
(A Tribuna, Ponta Grosaa, 28 maio, 1921).

Fa1avillupara
tão operária,

e pelo operário,

como parte

mas não tratavam

do processo

de definição

da ques-

da socieda.de

de classes.
Na Primeira
operária,

significando
mínimas

lho, educação,

saúde

mo meio

1

serção

e previdência

de participação

pr6pria

social

de espaço

de subsistência,

público.

no sistema

a questão

uma procura

da e condições

radas pelo poder

.p

República

A causa

defesa

com

a

da vi",:,

moradia,

t.r ab a-

encontravam-se

descu-

ao trabalho

no jogo político,

produtivo.

para

quando

social

O direito

coincidia

forma

operária

era buscado'co
definida

de in-

constituía-se

na

luta de classes.
Os jornais

b1emática

de tendência

social,

na medida

lho como um valor

so, o seu discurso

delineia

da imprensa

t~riaideol6gica
Acreditavam
vés do progresso

em que faziam

em si., reduzindo

dividualistas,. manifestações

vimentação

pequeno-burguesa

a apologia

uma reação

grupais

da sociedade.
discreta

trabalhando

a pro-

ao traba-

a características

estruturais

operária,

invertiam

e eficaz

i,!!

Por is--

ã

instrumentos

moe ma-

afins.
na idéia
ordenado,

ciais seri.am eliminadas.

da sociedade

solidária,

as desigualdades

onde

e as injustiças

atra50-

15
Animado pelo amor às clas~es que são os agentes diretos dQ progresso, e fortalecido pela'
'justiç~ da causa que vem defender, suas colunas
jamais servirão de pálio ou da grita descompassada do despeito ou da vindita pessoal, daqueles que querem constituí-Ia; nelas encontrarão
as vf amf li as e as classes operárias a válvula
respiratoriadas queixas justas e adequadas ã
boa razão; serão o eco denunciador das injustiças contra estes homens que com as mãos calejadas de tanto erguerem pedestais para
os
seus ingratos chefes, estes os ~fazem
de escada para pô-los ao cimo. (O rebate. Curitiba, 25 fevereiro
1915. Ano 1, n9 1)

Nuances de um racionalismo, positivista sao transladados
para a prática jornalística, enaltecida

como profissão-missão

social, t~cnica neutra porque idealista:
Somos, entretanto; dos que pregam a necessidade do operariado formar uma união salida, para pacifica e legalmente deixarem de ser máquinas para serem homens. (A Tribuna.
Ponta
Grossa, 28 maio, ,1921) •

A crença.no poder da comunicação impressa transpira a intenção de colocar-se como dirigente, orientador das classes que

nao têm acesso às antecâmaras da administração pUblica.

Seu

discurso pautado pelo ordenamento soc ía L prega reformas insti tu
cionais, conciliação entre antagônicos interesses classistas
sem tocar na estrutura de produção material da sociedade capit~
lista.

Por isso a esfera do pUblico, a configuração,governo,

o

âmbito das normas institucionali zadas são a matéri a-prima do dis
curso conformador que prepara a consolidação do Estado burguês
após 1930.'
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DISCURSO LEGAL~TRABALH~STA

A década de 1920, representat~va da crise ào sistema oli
gârquico tradicional, fo~ prolIfera em conflitos de classe.

As

difíceis condições de vida para as populações urbanas e rurais
agravam-se em função da política econômica voltada para a
poztiaçâo , dependente dos merca.dos externos
.cado interno.

1

J.

ex-

e restri tiva ao mer-

Os altos preços dos gêneros de primeira necessi-.

déide,a invasão do mercado interno por produtos estrangeiros
após a guerra, prejudicavam as empresas nacionais e ocasionava.m
insatisfações generalizadas, principalmente nas classes operária

e pequeno-burguesa.
Os governos de ~'lenceslauBrás, Epi tácio Pessoa, Arthur

Bernardes e Washington Luís ap.resent.ar-amfissuras no bloco

he--

gemônico das oligarquias agrárias e buscaram, cada um a seu modo.,a contenção das classes emergentes em suas expressões políticas.

A repress~o~ o estado de sítio, os novos pactos sociais

fizeram parte do jogo de exclusão e manipulação não só da classe operária mas, também, das classes intermediárias.

As forças

oligãrquicas ao se recomporem após 1930, adaptam-se às condições
capitalistas exigentes de um Estado Nacional, cuja fachada
bera,
1

h
encam i na-se

1i-

.
t·e para um novo au t Orl.t ar
cont lnuamen
arlsmo. 10
í

As classes populares aliam-se nas críticas ao poder estabelecido, lutando pelo voto secreto, administração honesta,eleições livres e melhores condições de vida.

A idéia de revolução

lOSo b re a estrategla
- • de darnlnaçao
•
~ de c 1as~e na Revo 1uçao
,... d e 1930 ver:

TRONCA, Italo. A Revoluçio de 1930, a dominai~o oculta. sio Paul~, Brasiliense, 1982; e DE DECCA, Edgard. 1930. O Silencio dos Vencidos. Sao Paulo, .
Brasi liense, 1980.
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cria raizes e passa a ser defendida por estas classes como a re
vo1ução·social sonhada e expressa·no discurso da imprensa

ope-

rária:
••• Na velha Republica o operario tinha direito exclusivamente ao "olho da rua", quando
.procurava reivindicar para si ou para os seus
camaradas o que, por justiça, lhe pertencia.
E se procuravam unir-se para constituírem um
bloco capaz de resistir ã prepotência patro"na l - eis em atividade os agentes de polícia,
assustando, ameaçando, prendendo, deportando ..•
E tudo isso Lnsp ír ado pelo governo, em boa
hora deposto pelas hastes revolucioh~rias) e
para o qual a questão social não passava de
uma simples "questão de polícia". (O Operá-

rio.

Curitiba~ 19 maio 1931) •

Porém, em poucos meses a realidade mostrou que a revolução Qcorridanão

foi a desejada.

A

classe no poder exercitava

uma nova dominação, excluindo do pacto político o operariado

e

parte da pequena-burguesia ainda nao cooptada. .Jornais pequeno-burgueses voltados aos interesses populares procuravam

ex-

c1arecer a opinião pÚblica:
A revolução francesa como a brasileira m~~tiram aos trabalhadores. Todas as promessas
que te fizeram falharam e tu continuas a
sofrer, a sofrer muito.
Levanta-te operario, põe-te de pé e brade
bem alto: basta de sofrer; basta de padecer;
basta de ser explorado. Ou seremos livres numa t.erra livre ou então desapareçamos em hc 10causto ã liberdade. (Voz do Povo.
Curiti-

ba, 19 março 1932) ~
I

Em conjugaçao com manifestações da imprensa pequeno-burguesa, o Jornal proletário "A Voz do Operário" de 29 de janeiro
de 1931~ dirigido por Nerval Silva, de Curitiba não poupa cri ticas:
O governo provisório da RepUblica, quando
buscou degraus para chegar aos paramos onde se
encontra, r~correu a quem?

. ~
•••

,

"*
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Aos humildes. aos trabalhadores~ ao povo.
enfim. Prometeu-lhes tudo~ em troca do seu
sangue.
Liberdade~ direito de reunião e organização sindical. Agora, que se pegou nos píncarosdo absolutismo, freta navios para encaminhar ao desterro de Fernando de Noronha os
homens do trabalho. que ousaram gritar:
- Nos temos fome!
Se e verdade! E eles têm fome sim! Tem
fome, como·nos mesmos temos sêde de justiça
e de liberdade! (••.•)
Fernando de Noronha destina-se. fiquem
certos disso. aos bons brasileiros...
(Transcrito di oni a, de 22 de janeiro de 1931)

o

discurso

do movimento
no poder.
jornais

operário

massa

a exclus~o,

pelas

Essa percepção

refletem

lhadora",

denuncia

sobre

classes

dominantes

se faz nítida

a denominação

de manobra

repressao

e manipulaçio

e suas

alianças

e os responsáveis

em voga

de "massa

pelos

traba-

no .jogo político:

Escapou aos políticos a visao clara e presisa dos acontecimentos que empolgam o mundo em
consequência da crise econômica e fin~nceira,
arrastando as massas trabalhadoras a uma revolução social sem precedentes na história.
O organismo depauperado do regime burguês
não pode sofrer qualquer abalo sem que isso
produza, fatalmente a morte.
Faltaram aos políticos "revolucionarios"
a
intuição que o Brasil não fugiria ao determinismo que afeta as demais nações e que a audaciosa aventura de um movimento poderia
se
transformar numa arma de dois gumes.
Os efeitos não se fizeram esperar. Feridas
de morte ambas as facções po Li t i cas , .abraçamse no último estertor e em falsas esperanças
de salvação.
Tudo isto aconteceu porque os magnatas esqueceram de garantir ao povo duas cousas apenas: pão e Trabalho.
Nenhum governo se firmara sem que demonstre positivamente satisfazer as necessidades
basicas da vida: alimento e bem estar. (Nerva l Silva, Voz do Povo" Curitiba, 19 de
março de 1932).

•
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o
operario,

t.omava a si a tarefa

Estado

na medida

sido eliminadas.

em que suas principais

Inicialmente,

aceitava

l1mi tes dos d.ireitos e deveres
no plano
res.

coletivo

O decreto

e amplo:

o arcabouço

viga mestra

das classes

de· sustentação

nais de tendência

por

patronais

da nova

anterio-

de 1931,

é

em

operarioJ

de classe.

ajustam-se

z e-:

que

e operãrias

dominação

nos

lei.1 e jamais

do movimento

pequeno-burguesá

mas

das décadas

de março

do enquadramente

ja haviam

a contestação

estabelecidos

de dezenove

o movimento

lideranças

característica

n9 19.770

gula. a sindicalização
síntese,

de direcionar

a

Os jor-

no plano

da

le-

galidade.
As ree.çoes ao "status
dução jornclística
às novas

normas

sí.onada em seu aparato
refas a ser cumprida

gal-trabalhista
tegido

pela

A questão

jurídico

soes

I

dos jornais

ã

dedica-se

legisiação.

nais.

Sempre

~elho estatal

acompanhados

criadas

exaltação

de Identificação

ta--

de tendência

le

o trabalho

das últimas

fiscais

I

e pro

espaço

a es-

concedem

de menores,

ju

as demis-

as c a.r
t.eir aa p ro f.í.s
s ío

providências

que

de implernentar,

o

além de trazerem
+z ab aLh í.st as ,

notícias
Caso

e Jul

sobre

da Inspetoria

de 1936 possuía

cujo arquivo

apa-

as comissões

as \.Tuntas·
de Conciliação

que ~o paraná

Prnfissional,

honrado

de leis e consultas

de trabalho,

e ativadas,

do Trabalho,

é uma das

do trabalho

transcrições

f'uncí.onamerrt.o
ele instituições
Regional

a ser dimen-

e sua vigilância

se encarregado

sí.nd.í
ca í.s, as comissões
gamento,

a pro-

o seu discurso

social/passa

Em suas matérias

e acidentes

havia

adequa

pP.queno-burgueses

como a lei de férias,

o horário

e

reduzem-se

por essa imprensa.

clarecimento!'>, orientações,
rídicas,

dominante

da pequena-burguesia

vigentes.

O conteúdo

quo"

continhõ

uma Secção
informa-

o
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çoes de cerca de 20.000 operários e empregados da indústria

e

ç10 comercio.

Ao mesmo tempo em que se dec La ram defe ns oz-es da política
nacional, que sua missão é fazer Itpolítica" e esclarecer

"polí-

tica", para eles entendida como a trama das relaç~es patrão/empregado, Estado/funcionalismo

no ârnb í.tco das propostas jurídicas

aqueles jornais firmam propósitos que os isentam de outras cano
tações e implicações do "fazer políticalt: "Nosso jornal não tem
cor política.

Não ~ revolucionário, nem perrepista, nem libe-

ral, nem comunista.

:g pelo Brasil sempre forte e unido".

do Povo, Curitiba, 19 de março de 1932).

Na valorização

(Voz
do sen

timento patriótico, são constantes as denúncias de empresas que
burlavam as leis e a exploração de empresas estrangeiras,
a eia. Força' e Luz, que emCuritiba

como

era responsável pelo forne-

cimento de energia elétrica e serviço de

transportes em bondes

elétricos.
A ambigüidade do discurso pequeno-burguês evidenciada
nos jornais, revela mais as delimi t.açóe s.rdo liberalismo brasileiro, daquele momento, do que uma prática social inconsequente.
A prática de classe dos pequeno -burgueses ao permanecer a
vel de discurso nao colaborava na arregimentação e doutrinação
do operariado.

Pelo contrário, auxiliava, muitas vezes, na rea

firmação das relações sociais capitalistas.
Embora falando em povo, pelo povo e para o povo,

o

seu

discurso não privilegiava a soberania popular; confundia 'libera
lismo com democracia e apresentava argumentos mais na defesa
dos interesses individuais do que coletivos.

Ao expressar essas

contradições era considerado revolucionário pela direita e conservador pela esquerda.

• .<
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Esta

prática

demonstrando
jornais

simpatias

serem

conjuntura
burguesa

muito

adaptada

para sua crítica

operário,

a organização

classe

aos seus

a influência

operária, 'altamente

doutrinária

pequeno-burguesa
compreensão

portanto,

mas

e à classe

imprensa
muito

reação

operária,

'su-

destaca-se

naquele

o

mais

mopara

operária/a

ã imprensa
um con-

dapressao

de forças

impedindo

de sua fragilidade

para

formalizando

como resultado

No paradoxal' somatório

em sua transparência

histórica

uma

a ideologia

do que da classe

e crítica,

não deliberadamente,

no poder

histórico' e de

ela colaborou

Configurou-se,

às classes

àqueles,

limites,' com elementos

daquela

da pequena-burguesia,

burguesa.

permite

ora

e superação.

entende-se'que

ideológica

a burguesia

Eles vão veicular

quem eradirigida.'

tra-discurso

para

operária,

àe um momento

particulares.

Ao analisarmos
vimento

pela

orá tendendo

representativos

dominante

ficientes

política,

frente

a ideologia

ao proletário

a

jogo de forças.

(1890-1935)
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