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apresentação

para muitos publicistas de meados do Oitocentos, a imprensa ti-
nha como objetivo primordial levantar “o edifício da civilização nacional”.1  
No mundo brasiliense, por muitos anos, desde o início da imprensa, quando 
da América Portuguesa, reinaram os jornais políticos e informativos. A gran-
de maioria dos periódicos então existentes dedicava-se fundamentalmente 
a discutir as questões políticas do momento. A criação de alguns outros, no 
entanto, apresentou um cunho literário, a exemplo de Variedades ou Ensaios 
de Literatura da Bahia, em 1812, e O Patriota, publicado no Rio de Janeiro no 
ano seguinte. 

Os anos de 1821 e 1822 foram, por excelência, aqueles do periodismo po-
lítico que buscava formar a opinião do novo cidadão constitucional. Era a 
chamada “praga periodiqueira”.2 Na esteira da repressão à oposição liberal 
após a dissolução da Assembleia Constituinte, em novembro de 1823, ocorreu 
uma drástica redução do número de periódicos publicados na Corte, que 
voltaram a desempenhar importante papel com as agitações, tanto Rio de 
Janeiro quanto nas províncias, durante as Regências, e graças igualmente à 
ampla liberdade de que a imprensa gozou em tal período. Com a estabilidade 
adquirida pelo Segundo Reinado, viabilizaram-se outros tipos de publica-
ção, ocorrendo um relativo declínio dos jornais políticos. Foi nesse contexto 
que, em 1º de novembro de 1843, surgiu Minerva Brasiliense, fonte e objeto de  
interrogação deste livro. 

1 O Panorama. Jornal Literário e Instrutivo. Lisboa, n, 1, 1º de janeiro de 1842. Disponível 
em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/obras/opanorama/opanorama_1842.htm.  
Acesso em 10 de dezembro de 2015.

2 A expressão surgiu em função do discurso que considerava os periódicos uma praga. 
Ver Exorcismos contra periódicos e outros malefícios. Lisboa: Oficina da Viúva de Lino 
da Silva Godinho, 1821, p. 8.
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Procurou-se explorá-la com acento multidisciplinar, por meio da con-
flu ên cia entre a literatura, a história política, a história cultural, a geogra-
fia, a história da ciência e a história das ideias. Tal tratamento metodológico 
justifica-se pelo fato de a revista, além de matérias propriamente literárias, 
ter inserido regularmente em suas páginas artigos sobre viagens, agricultura, 
botânica, química, astronomia, colonização, imigração e outros assuntos de 
interesse nacional. 

Assim, o estudo ora apresentado parte de dois pressupostos: em primeiro 
lugar, de que a seleção de todo o material publicado em Minerva revela a inten-
ção deliberada de contribuir para a definição dos principais traços identitários 
de um Estado recém-independente, cuja unidade ainda não estava plenamente 
consolidada. Em segundo, de que Minerva constituiu-se também num espaço 
de divulgação do saber científico, pois se preocupava em transmitir conheci-
mentos que auxiliassem o jovem Império americano a se organizar enquanto 
Nação moderna. A abordagem aqui utilizada segue, portanto, uma direção dis-
tinta da que tomou o clássico estudo assinado por Hélio Lopes.3

Para levar a cabo essa tarefa, uniram-se esforços de diferentes áreas de 
investigação. E, ainda mais importante, pesquisadores dos dois lados do 
Atlântico, permitindo um estudo compartilhado entre Portugal e Brasil que 
contribuísse para um melhor entendimento de importante conjuntura na 
história da literatura e da política do Império do Brasil. Aliaram-se, assim, 
professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (puc-rio), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (ufrgs) e da Universidade de Coimbra, por meio do 
intercâmbio entre o Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais da Uerj 
e o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

Aliás, desde as últimas décadas do século passado, a história se tem apro-
ximado da literatura, multiplicando suas possibilidades de interpretação. 
Para o historiador, a literatura constitui fonte privilegiada, posto que lhe 
oferece, ainda que de forma cifrada, imagens sensíveis de um determinado 
contexto histórico, ao abordá-lo de maneira indireta, metafórica e alegórica. 
Em outras palavras, o “efeito de real” fornecido pelo texto literário possibi-
lita ao historiador jogar luz sobre o seu objeto de análise, bem como distin-
guir vestígios de permanências e de rupturas na modelagem dos imaginários,  
 

3 Hélio Lopes. A divisão das águas. Contribuição ao estudo das revistas românticas Mi-
nerva Brasiliense (1843–1845) e Guanabara (1849–1856). São Paulo: Secretaria de Cul-
tura, Ciência e Tecnologia/Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1978.
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entendidos aqui como construções históricas e datadas que guardam espe-
cificidades e assumem configurações e significados diferentes no correr do 
tempo e pelo espaço.4 

Por isso, além de analisarem os publicistas que foram redatores do perió-
dico e conviviam em redes de sociabilidade, os pesquisadores aqui reunidos 
investigaram o sentido das mensagens transmitidas por seus escritos na de-
finição de identidades do Império do Brasil – identidades políticas, sociais, 
literárias e culturais. Como se verá, seus redatores buscavam, por meio das 
matérias editadas, transmitir uma ideia de progresso e civilização que permi-
tisse a ampliação de seu horizonte de expectativas,5 a fim de demonstrar, se-
gundo a visão de época, que esse novo tipo de imprensa era o mais fácil e útil 
meio de prover o ensino dos cidadãos, em especial daqueles que não podiam 
frequentar aulas ou ler muitos livros. A análise e o estudo crítico de Minerva 
Brasiliense permite, portanto, um novo olhar sobre a história dos impressos, 
à luz de um instrumento da imprensa periódica voltado para as letras, tidas, 
naquele momento, como sinônimo de erudição, ciências e humanidades.

A coletânea compreende nove capítulos, cujos distintos temas e aborda-
gens constituem a sua riqueza. O primeiro, de autoria de Lucia Maria Bastos P. 
Neves, traça um panorama do contexto histórico em que a publicação surgiu, 
detalha as suas características, analisa o papel da história e da política em seus 
artigos, e comenta a circulação de ideias entre Minerva e outras publicações 
da época. A autora avalia ainda possibilidades abertas para pensar a história 
do Império do Brasil e a construção de seu Estado e de sua Nação, quando 
se analisa o conteúdo do periódico, além de inventariar as razões apontadas 
para a sua extinção.

Tania Maria T. Bessone da Cruz Ferreira oferece um confronto de biogra-
fias dos colaboradores de Minerva Brasiliense. Mais do que mapear as redes 
de sociabilidade da elite intelectual do Império, elabora quadros que eviden-
ciam não só as diferentes formações intelectuais desses colaboradores, como 
também a existência de políticos dotados de boa cultura literária e de litera-
tos que, mais tarde, se tornariam políticos.

4 Ver a esse respeito, Sandra Pesavento. “História & literatura: uma velha-nova his-
tória”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, mis en ligne le 28 Janvier 2006. Disponível 
em http://nuevomundo.revues.org/1560; doi: 10.4000/nuevomundo.1560. Acesso  
em 15 de março de 2016. 

5 Reinhart Koselleck. “Espaço de experiência e horizonte de expectativas, duas cate-
gorias históricas”. In: Futuro passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. 
Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. puc-rio, 2006, p. 305–27.
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Lucia Maria Paschoal Guimarães se debruça sobre as narrativas de via-
gem, a política e a polêmica nas páginas da publicação. Ao chamar a atenção 
para a originalidade da seleção dos relatos publicados, assinados por três bra-
sileiros e um peruano, considera essa escolha tanto um reforço da intenção 
manifestada pelos redatores de valorizar as letras nacionais quanto um traço 
que distingue esses textos dos demais de mesmo gênero que circulavam no 
Brasil, quase sempre assinados por europeus. 

Focando uma das propostas da própria Minerva Brasiliense, uma “publi-
cação periódica dedicada às letras, às ciências e às artes” que pudesse trans-
mitir e difundir o que houvesse de mais importante nas nações civilizadas, 
Luciene Pereira Carris Cardoso volta-se para o estudo da geografia e constata 
que, ao lado da história, essa área do conhecimento era considerada um saber  
estratégico por excelência para a formação de uma consciência nacional:  
a exaltação das riquezas naturais do território brasileiro constituía uma for-
ma de exercício do patriotismo. 

A seção de “Ciências” de Minerva Brasiliense é analisada por Alex Gonçal-
ves Varela, para quem, reforçando a corrente que pretende ter havido produ-
ção científica no país já no século xix, os textos escritos na revista por espe-
cialistas preocupados em tornar públicas suas investigações eram trabalhos 
densos, detalhados e bastante ricos em informação.

Em seus textos, Maria Aparecida Ribeiro, Regina Zilberman e Manuel 
Ferro abordam a literatura estampada nas páginas de Minerva Brasiliense. 
Maria Aparecida Ribeiro examina a nacionalidade literária na narrativa e no 
teatro. Assim, mostra a importância do conhecido manifesto Da naciona-
lidade da literatura brasileira, de Santiago Nunes Ribeiro, sublinhando seus 
acertos e equívocos; analisa os dois artigos de Joaquim Noberto de Sousa e 
Silva sobre a literatura brasileira; e questiona o que há de nacional e de “im-
portado” nas narrativas e textos dramáticos publicados pelo periódico. 

Regina Zilberman dirige seu foco para a poesia lírica divulgada em 
Minerva. Com o intuito de estabelecer um equilíbrio entre o impacto que 
denomina “próximo do zero” e o impacto amplo, escolhe três autores bra-
sileiros – Joaquim Norberto, Teixeira e Sousa, e Araújo Porto-Alegre –  
que alcançaram repercussão póstera e faz uma análise desse gênero bastante 
contemplado pelo periódico, no qual figuram, ao menos, 25 poetas nacionais.

Manuel Ferro, por sua vez, discute o papel desempenhado pelo poema 
épico, gênero literário por excelência para a expressão e a afirmação dos 
traços de identidade das novas nações, centrando-se no contexto brasileiro. 
Além disso, debruça-se sobre outros textos que possuem acentuada vertente 
edificante, bem ao gosto do público leitor da época: as fábulas e as sentenças 
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publicadas em Minerva sob o título “Pensamentos” e, em sua maioria, assina-
das por J. J. Teixeira, o Bacharel Teixeira.

Arremata a coletânea o ensaio filosófico de António Pedro Pita, que re-
flete sobre os limites e as possibilidades da revista objeto do estudo inter-
disciplinar, cuja elaboração e publicação só se tornou possível em razão do 
apoio concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (cnpq), por meio de seu Edital Universal 2012–2016. Este não 
apenas financiou a pesquisa “Entre a Política e as Letras: Minerva Brasiliense 
e seu lugar no mundo dos impressos no Brasil do Oitocentos”, como também 
viabilizou o encontro dos pesquisadores dos dois lados do Atlântico nela en-
volvidos, a fim de discutir, integrar e divulgar os resultados de seus estudos, 
organizando-os na publicação que o leitor tem em mãos. 

Este livro, porém, longe de representar um ponto final, pretende ser o 
início de futuras indagações que possibilitem novos estudos e abordagens das 
publicações periódicas e do papel que exercem no tecido cultural, político e 
literário da realidade social de um país cujas contradições e ambiguidades 
continuam a manifestar-se.

lucia maria bastos p. neves

lucia maria paschoal guimarães


