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Os Colombos 
 
 

“Outros haverão de ter 
O que houvermos de perder. 
Outros poderão achar 
O que no nosso encontrar, 
Foi achado, ou não achado, 
Segundo o destino dado. 
 
Mas o que a eles não toca 
É a Magia que evoca 
O Longe e faz dele história. 
E por isso a sua glória 
É justa auréola dada 
Por uma luz emprestada”. 
 
 

Fernando Pessoa  
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RESUMO  
 
 
 
 
A literatura sul-rio-grandense manteve uma estreita relação com a imprensa, 

principalmente no século XIX, período no qual houve um grande florescimento da produção 

literária no Rio Grande do Sul. Muitas obras literárias tiveram as páginas dos periódicos como 

único veículo de divulgação. Assim, algumas obras que poderiam revelar dados importantes a 

respeito dos primórdios da produção literária sulina desapareceram ou permanecem 

esquecidas nas bibliotecas e/ou acervos particulares que preservam estes mananciais 

histórico-literários. 

Para que possamos reescrever a história literária rio-grandense e compreender o 

desenvolvimento de nossa produção, precisamos resgatar estes textos e disponibilizá-los a 

outros pesquisadores. Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo resgatar a produção 

literária publicada no periódico O Diabrete, o qual circulou no período de 1875 a 1881 no 

município do Rio Grande. A fim de proporcionar o contato de outros pesquisadores e 

interessados nas relações entre a literatura e a imprensa no século XIX e também preservar 

estes exemplares raros que se encontram em precárias condições de conservação, esta 

pesquisa apresenta a indexação de todas as matérias publicadas no periódico e de seus 

respectivos autores, além de uma antologia dos textos literários.  

Embora os índices abordem todo o conteúdo do hebdomadário, o corpus desta 

pesquisa são as matérias literárias. Nesta perspectiva, o foco desta dissertação é a análise da 

produção literária veiculada no município do Rio Grande, através do periódico caricato O 

Diabrete. As manifestações literárias são analisadas através do estabelecimento de relações 

entre estas obras e o ideário romântico e a linha discursiva adotada pelo periódico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The Literature from The South of Brazil had been a strict relation with the press, 

mainly during the XIX century. In this historic period there was a big development of the 

literary production in Rio Grande do Sul. Many literary texts had been published in the 

newspapers. Although some of this texts that could reveal important data about the beginning 

of the southern literary activity disappear or they are forget in libraries and/or private 

collections, witch ones keep these important historic and literary source. 

We only can rewrite the literary History of South of Brazil and comprehend the 

development of the literary activity, if we bring this texts out and become them available to 

others researchers. This way, the present research aim at bringing the literary texts published 

in O Diabrete, which circulated since 1875 until 1881 in the city of Rio Grande, out. To 

providing that others researchers and people interested in the relationship between literature 

and press during the XIX century could have access to this material and also in order to 

preserve these rare sources, I provide a complete index of the subjects published in this 

periodical and of their respectives writers, and an anthology of the literary texts. 

Even though the index presents all the content of the periodical, the corpus of this 

research is the literary texts. In this perspective, this work focuses on the analysis of the 

literary production published by the Diabrete. The literary manifestation widespread in Rio 

Grande by this periodical is analyzed through the relation between the texts and Romanticism, 

and between them and the type of the discourse adopted by the periodical. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 O Diabrete 
 
 
 
 
1.1 Contexto histórico-literário 



 
 
 
 
No decorrer do século XIX, a imprensa teve um papel de suma importância para a 

divulgação de idéias, ideologia e propagação de cultura influenciando sobremaneira “na 

formação dos hábitos, gostos, e atitudes da população”.1 A imprensa escrita estabelece-se no 

Brasil como o veículo de comunicação social dos novos tempos, tornando-se mais 

estruturada, atingindo seu apogeu no final do século XIX. Assim, foi através da imprensa que 

muitos autores divulgaram suas obras literárias, uma vez que, através das folhas que 

circulavam, atingiam um público maior valendo-se de um investimento menos dispendioso do 

que a publicação de livros. 

A imprensa gaúcha consolidou-se após a Guerra dos Farroupilhas, que embora não 

tenha conquistado a independência da Província, contribuiu de modo significativo para que a 

voz dos rio-grandenses ecoasse no país abrindo espaço para que posteriormente os gaúchos 

conquistassem um lugar de maior destaque. Surge neste período, como ocorreu no cenário 

nacional após a Independência, a necessidade de afirmação da identidade do povo sulino. 

Assim, a literatura contribuiu para a sacralização dos mitos criados pela História, 

reescrevendo o passado destruído pelas atrocidades cometidas pelos colonizadores e pelos 

conflitos. No Rio Grande do Sul, não apenas pela influência do movimento romântico, mas 

também devido às lutas farroupilhas, também houve a necessidade da afirmação da identidade 

do gaúcho e a demarcação do seu espaço no território nacional, “sublimando através da arte, o 

seu próprio sentimento localista, a esta altura [...] exacerbado pela certeza íntima da valiosa 

atuação que lhe coubera em defesa da pátria comum, como que se penitenciando da rebeldia 

de 35”.2 

Neste contexto, os periódicos que circulavam na imprensa, após a Revolução 

Farroupilha, deixam de atender exclusivamente a fins políticos e passam a preocupar-se com 

o enaltecimento dos heróis nacionais e a elevação da Província do Rio Grande à condição de 

uma terra não apenas de bravos guerreiros, mas também de homens “esclarecidos e 

empreendedores”.3 Dessa forma, a imprensa dedicou-se não apenas ao relato dos 

acontecimentos, mas também à publicação de matérias culturais fomentando a divulgação e 

discussões a respeito das artes literárias e dramáticas, ainda que num espaço um tanto quanto 

restrito.  

                                                
1 BESSA, Pedro Parafita. Uma análise do conteúdo dos jornais. Revista do Arquivo Municipal. São Paulo. 
V.149.p.23, jul.1952. Apud: ALVES, Francisco das Neves. O discurso político-partidário sul-rio-grandense da 
imprensa rio-grandina (1868-1895). Rio Grande: Editora da FURG, 2002.  p. 15. 
2 CESAR, Guilhermino. História da literatura do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1971.  p. 171. 
3 FERREIRA FILHO, Arthur. História geral do Rio Grande do Sul: 1503-1974. 4 ed. Porto Alegre: Globo, 
1974.  p. 134. 



O surgimento de uma imprensa de qualidade, preocupada com o desenvolvimento 

intelectual e progresso da sociedade, proporcionou a popularidade do jornalismo, 

contribuindo para a divulgação do conhecimento e informações e também servindo como 

índice de caracterização dos municípios, sobremaneira, neste período, da cidade do Rio 

Grande e de Porto Alegre, “como um dos mananciais de civilização na sociedade rio-

grandense”4, servindo de modelo aos demais municípios. No município portuário do Rio 

Grande, os jornais encontram um terreno fértil para o seu desenvolvimento, uma vez que o 

município era a ligação da Província Sulina com o mundo. Tais características concederam a 

Rio Grande um lugar de destaque no cenário regional e nacional no que concerne às 

atividades jornalísticas que se desenvolveram durante o século XIX, não apenas devido à 

quantidade, mas sobretudo devido à qualidade das publicações.5 

Durante o século XIX, a imprensa gradativamente tornou-se mais especializada 

atendendo às necessidades comunicativas e interesses específicos de diversos grupos sociais. 

Tal fato corroborou para o crescimento do número de publicações na cidade do Rio Grande, 

os quais, seguindo o curso do desenvolvimento da imprensa nacional, constituíram dois 

grupos distintos: a imprensa diária e a pequena imprensa.6 

Faziam parte do grupo da imprensa diária os periódicos de circulação regular, os 

quais possuíam uma melhor estrutura econômica que lhes proporcionava uma maior 

durabilidade e regularidade de circulação. Estes periódicos faziam uso de uma linguagem 

séria e buscavam “um certo equilíbrio entre as suas manifestações de cunho partidário e os 

seus interesses comerciais e de sustentação financeira”7, já que o comprometimento político-

partidário de alguns periódicos levou-os à extinção, tendo em vista a censura e a legislação 

severa em relação às manifestações da imprensa. 

No grupo da pequena imprensa, encontram-se os jornais de circulação irregular 

devido às inúmeras dificuldades financeiras que enfrentavam, pois não contavam com o 

financiamento de instituições estatais, comerciais ou políticas para custear as publicações. 

Devido ao seu caráter mais independente, não possuíam patrocinadores, contando 

exclusivamente com a iniciativa dos seus redatores e do pagamento da mensalidade dos 

assinantes para sobreviverem. Estas folhas eram o contraponto do discurso da imprensa diária, 

fazendo uso de um discurso de “contestação, lançando mão de pronunciamentos marcados 

pelo debate, pela polêmica, pelo humor, pela sátira e, fundamentalmente, pela crítica”.8 A 

                                                
4 ALVES, Francisco das Neves. A imprensa literária rio-grandina na segunda metade do século XIX. In: 
ARTEXTO 11. Rio Grande: Editora da FURG, 2000.  p. 9. 
5 Cf.: ALVES. Op.cit. 2000. p. 9. 
6 Cf.: ALVES, Francisco das Neves. A pequena imprensa rio-grandina no século XIX. Rio Grande: FURG, 
1999a. 
7 ALVES. Op.cit. 2002.  p. 23. 
8 ALVES. Op.cit. 2002. p.23. 



pequena imprensa caracterizou-se por ser uma alternativa de oposição ao discurso unívoco 

dos grandes jornais diários. 

Visando atender a um público cada vez mais exigente, ávido por novidades e para 

poder criar espaços no mercado editorial, a pequena imprensa especializou-se a fim de 

explorar os aspectos pouco abordados pela imprensa diária. Assim, as folhas literárias, 

religiosas e caricatas, entre outras, ganharam cada vez mais espaço. 

Paulatinamente, a literatura deixa de ter uma função secundária, preenchendo apenas 

os espaços vazios nos periódicos do século XIX, para ter um lugar de destaque dando origem 

inclusive a periódicos que se dedicaram exclusivamente à discussão e á publicação de 

matérias literárias. A presença da literatura passa a ser um índice de qualidade do periódico, 

tornando-se uma prática comum na imprensa rio-grandina9. Os periódicos, desse período, que 

quisessem ser considerados elegantes e gozar de boa reputação entre os leitores, por 

apresentar conteúdo de nível cultural elevado, deveriam ter um espaço ou uma seção dedicada 

à literatura através da publicação de folhetins ou de poesias. 

A pequena imprensa também seguiu a tendência da imprensa diária; perspicazmente, 

utilizou-se da literatura e dos recursos estilísticos para expressar suas idéias críticas e 

opinativas e divulgar a produção literária, principalmente dos autores sul-rio-grandenses. A 

divulgação da matéria literária através da pequena imprensa, especialmente através das folhas 

que se dedicavam exclusivamente à literatura, contribuiu para o acesso de um número maior 

de leitores, tendo em vista as dificuldades para publicação e o custo elevado dos livros.10 

A partir da segunda metade do século XIX, começa a se consolidar uma “imprensa 

literária inspirada e atuante”, a qual irá dedicar-se exclusivamente a difusão cultural “visando 

à valorização cultural do povo com seu estímulo ao gosto pelas letras, numa época em que a 

natural carência de meios de toda ordem não podia ser propícia à indústria e a propagação do 

livro”.11 Começam então a surgir periódicos dedicados exclusivamente à divulgação da 

cultura e das artes, os quais se dedicaram à literatura, impulsionando a produção literária sul-

rio-grandense. 

De acordo com Athos Damasceno Ferreira (1975), o primeiro periódico literário foi 

O Guayba, publicado em Porto Alegre em 1856, seguido posteriormente por outros, 

destacando-se no município do Rio Grande o surgimento da pioneira Arcádia, em 1867.12 

Outras folhas literárias circularam no solo rio-grandense no decorrer do século XIX, porém a 

                                                
9 Cf.: ALVES. Op.cit. 2000. p.14. 
10 Cf.: BAUMGARTEN, Carlos Alexandre. Literatura e crítica na imprensa do Rio Grande do Sul: 1868 a 
1880. Porto Alegre: EST, 1982.  p. 26-27. 
11 FERREIRA, Athos Damasceno. Imprensa literária de Porto Alegre no século XIX. Porto Alegre: UFRGS, 
1975. p. 13. 
12 Cf.: ALVES. Op. cit. 1999a.  p. 143. 



que notadamente mais se destacou foi a Revista Mensal, publicada pela Sociedade Partenon 

Literário. 

A Sociedade Partenon Literário, fundada em 1868, contribuiu muito para o 

desenvolvimento cultural e a consolidação de uma elite intelectual rio-grandense, uma vez 

que promoveu o intercâmbio cultural entre os escritores espalhados pelas mais diversas 

localidades da Província.13 A atuação da Sociedade Partenon Literário não se resumia apenas 

à divulgação de textos literários, filosóficos ou históricos, mas visava expandir a cultura aos 

rio-grandenses, oferecendo inclusive cursos noturnos, criando uma biblioteca e um museu, 

contribuindo para que uma parcela maior da população tivesse acesso ao conhecimento. 

Porém, indiscutivelmente, a maior contribuição da Sociedade Partenon Literário foi a 

publicação da Revista Mensal, a qual está “fortemente ligada às emergências da imprensa do 

Sul e à necessidade de um espaço destinado às Letras da Província”14, já que o espaço 

dedicado às letras na imprensa diária era restrito, estando os periódicos ainda muito 

vinculados às questões políticas e à defesa e à divulgação de interesses partidários, delegando 

a segundo plano as matérias culturais.  

A atuação da Sociedade Partenon Literário impulsionou de modo significativo a 

produção literária gaúcha. O intercâmbio de informações, textos e idéias entre os autores 

preconizado por esta sociedade tornou-se uma prática constante, promovendo uma grande 

circulação das matérias literárias em diferentes jornais, percorrendo os mais distantes recantos 

da Província. Muitos intelectuais destacaram-se com suas contribuições na Sociedade 

Partenon Literário tais como: Apolinário Porto Alegre, Apeles Porto Alegre, Múcio Teixeira, 

da Costa, João Damasceno Vieira Fernandes, entre outros. Tais intelectuais não restringiram 

suas publicações à Revista do Partenon Literário, publicando matérias literárias e outros 

artigos em diversos periódicos gaúchos, inclusive nos jornais caricatos que circulavam no 

período, no município do Rio Grande, ainda que alguns ocultassem suas identidades através 

do uso de pseudônimos. 

A presença das matérias literárias eram uma constante nos jornais caricatos, pois 

através das rimas e das figuras de linguagem apresentavam suas críticas de maneira bem-

humorada e tornavam o tom do discurso mais jocoso. Tais matérias literárias não serviam 

apenas de pano de fundo para a publicação de críticas, pois os jornais caricatos tinham uma 

preocupação com a formação intelectual e cultural do seu público leitor, oferecendo, assim, 

espaço para a publicação de poesias e contos para divulgar a produção literária, não 

concernente diretamente a sua linha editorial. 

                                                
13 Cf.: ZILBERMAN, Regina. A literatura no Rio Grande do Sul. 3ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992. 
p.13.  
14 PIVA, Mairim Linck. A Sociedade Partenon Literário e sua revista. In: MOREIRA, Maria Eunice (Coord.). 
Narradores do Partenon Literário. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 2002. p.22 



As folhas caricatas exploraram a linguagem humorística para revelar uma versão dos 

fatos não revelada pela imprensa diária. Despojadas, na sua grande maioria, de vínculos 

partidários ou religiosos, as folhas caricatas tinham uma maior liberdade para revelar e opinar 

sobre os acontecimentos e angústias da população, acrescentando “um colorido mais vivo e 

um ritmo mais alegre”15 aos prelos provincianos.  

A caricatura contribuiu para a popularidade dos periódicos deste gênero, pois 

conseguiam atingir até mesmo os analfabetos, grupo da população bem numeroso neste 

período, que podiam compreender as críticas e os principais assuntos abordados através dos 

traços precisos dos desenhistas. 

A presença de matérias literárias nos jornais caricatos da cidade do Rio Grande, 

publicados no decorrer do século XIX, torna-os fontes primárias de grande significação para o 

resgate e reconstrução da história da literatura sul-rio-grandense deste período. Cury (1998) 

salienta a importância dos estudos das fontes primárias para a literatura: 

É de grande relevância para o estudo da literatura e 
de sua história a análise de jornais e revistas quer 
para a caracterização de movimentos culturais e 
literários, quer para uma melhor compreensão e 
localização mais precisa e crítica das obras que 
compõem o acervo de determinada época.16 

 
Ainda que muitos trabalhados já tenham sido realizados a respeito da produção 

literária sul-rio-grandense veiculada na imprensa no decorrer do século XIX, há ainda um 

grande manancial de fontes primárias praticamente inexplorado e que corre o risco de 

desaparecer. Assim, torna-se imprescindível a análise destas fontes primárias por serem 

“elementos essenciais para redefinir concepções já estabelecidas ou para estabelecer novas”17, 

tanto no que diz respeito às questões relacionadas à literatura, como no que diz respeito aos 

aspectos históricos. Conforme ratifica Moreira (2003): 

Embora muito tenha se avançado na 
recuperação de obras e de autores, e mais ainda se 
tenha escrito sobre a produção literária rio-
grandense, o estudioso depara freqüentemente com 
novas descobertas, revelações e até mesmo com a 
possibilidade de trazer à luz fatos que durante algum 
tempo permaneceram no ostracismo.18  
 

                                                
15 FERREIRA, Athos Damasceno. Imprensa caricata no Rio Grande do Sul no século XIX. Porto Alegre: Globo, 
1962.  p. 13. 
16 CURY, Maria Zilda Ferreira. Horizontes modernistas: o jovem Drummond e seu grupo em papel jornal. Belo 
Horizonte: Autêntica, 1998.  p. 24. 
17 CURY, Op. Cit. 1998.  p. 25. 
18 MOREIRA, Maria Eunice (Org.). Uma voz ao Sul. Os versos de Maria Clemência da Silveira Sampaio. 
Florianópolis: Mulheres, 2003.  p. 13-14. 



Levando-se em consideração a relevância que os jornais tiveram na vida social rio-

grandina do século XIX e ainda têm como fontes históricas, proponho-me a resgatar a 

produção literária veiculada na pequena imprensa, mais especificamente, no jornal caricato O 

Diabrete, o qual circulou no município do Rio Grande no período de 4 de julho de 1875 a 13 

de abril de 1881, sendo este o mais longevo dos periódicos caricatos que circularam neste 

período. 

Através desta dissertação de mestrado pretendo contribuir para que a obra de 

escritores sul-rio-grandenses, ainda que esta tenha mais valor histórico do que estético, muitas 

vezes esquecida pelo tempo e/ou ocultada pela seleção arbitrária dos cânones das histórias 

literárias, seja relembrada e valorizada. As obras dos primeiros escritores sul-rio-grandenses, 

embora não tenham representado mudanças significativas no contexto literário nacional, 

fazem parte da nossa literatura e história, não devendo ser excluídas. Além disso, os 

exemplares remanescentes dos jornais do século XIX são raros e se encontram em precário 

estado de conservação. Desse modo, torna-se necessário que muitos pesquisadores se 

dediquem ao trabalho de análise e resgate dessas fontes históricas, evitando o 

desaparecimento das mesmas. 

 
 
 
 
1.2  A imprensa caricata no município do Rio Grande 

 
 
 
 
A caricatura contribuiu de modo significativo para que a imprensa atingisse um 

público maior, permitindo que, através do simbolismo crítico, transmitisse uma mensagem 

àqueles que não dominavam o código escrito da língua e não compreendiam, portanto, as 

notícias veiculadas pelos jornais. Desta maneira, as caricaturas mantinham o público 

informado a respeito de fatos políticos, econômicos, históricos e acontecimentos da 

comunidade local, regional e nacional, retratando através do humor os mais variados aspectos 

da vida social19, “além disso, rápidos traços sobre o papel, muitas vezes permitiam a 

expressão de uma opinião de forma mais incisiva do que através de um longo texto”.20 

Os periódicos caricatos contribuíram para a inclusão no mundo jornalístico de uma 

parcela significativa da população, ampliando os horizontes, revelando os fatos que eram 

ocultados pela imprensa diária, levando as informações aos leitores de modo mais direto e de 

                                                
19ALVES, Francisco das Neves. Imagens e símbolos: a caricatura rio-grandina e o discurso político-partidário 
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20 ALVES. Op.cit. 1999a.  p. 166. 



fácil compreensão, opondo-se ao estilo rebuscado e, muitas vezes, superficial da imprensa 

diária. A inserção da caricatura nos periódicos aponta, conforme afirmou Minois (1946), para 

uma caminhada em direção à democracia e à liberdade, principalmente de expressão, uma vez 

que “o riso e a democracia são indissociáveis, apesar de os regimes autoritários, que se 

baseiam num pensamento único, não conseguirem tolerar esse distanciamento criado pelo 

riso”.21 A caricatura não só ampliou o conhecimento da população através da compreensão do 

discurso simples como propôs novos paradigmas para se pensar o mundo, transgredindo os 

modelos vigentes. 

A imprensa caricata encontrou no município do Rio Grande, no século XIX, 

condições muito favoráveis às suas publicações, tendo em vista o notável desenvolvimento 

das atividades da imprensa deste período, o qual colocava o município em posição de 

destaque no contexto nacional e regional. Assim, os periódicos caricatos que circularam 

foram os mais “organizados e duradouros representantes da pequena imprensa rio-grandina”22 

deste período.  

Embora tenham surgido como uma evolução dos pasquins, os periódicos caricatos 

eram menos ultrajantes à vida privada das personalidades, apresentavam uma melhor 

qualidade gráfica e uma maior regularidade de distribuição e publicação. Ainda que 

centrassem seu discurso na crítica, na sátira, no humor, não faziam uso do vocabulário chulo e 

virulento23 característico dos pasquins. 

As folhas caricatas apresentaram uma forte tendência moralizadora. Atacavam todos 

aqueles que julgavam estar corrompendo a sociedade e/ou prejudicando o desenvolvimento do 

município, da Província ou da Nação. Sentiam-se imbuídos de uma missão de purificação, 

pretendendo através do seu discurso crítico despertar a consciência dos leitores e banir a 

hipocrisia. Julgavam-se um órgão de incomparável utilidade pública, já que lutavam em prol 

do engrandecimento social. 

Em Rio Grande, no decorrer do século XIX, os mais destacados jornais caricatos 

foram: O Amolador, O Diabrete, o Maruí e o Bisturi. Estes periódicos criticavam os mais 

diversos setores da sociedade, revelando seus aspectos mais sórdidos mascarados pela 

hipocrisia. Assim, “criticando, sugerindo, ironizando, corrigindo, remoçando e, em última 

instância, introduzindo ‘novos lugares comuns’”24 na consciência de seus leitores. Fazendo 

uso do humor, criticavam a Igreja Católica, a Maçonaria, personalidades políticas dos mais 

variados partidos e instâncias, membros ilustres da sociedade e todos os demais segmentos ou 
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instituições que se desviassem de um comportamento moral honrado. Ao atacarem os mais 

diversos grupos sociais, com exceção do Bisturi, o qual defendia claramente a ideologia do 

Partido Liberal Gasparista25, não estabeleciam ligação direta com nenhum destes grupos. 

O Amolador foi o pioneiro deste gênero na imprensa rio-grandina, circulando no 

período de 1874 e 1875. A causa do curto período de circulação fora a escassez de recursos 

financeiros e a desleal concorrência d’O Diabrete, que além de apresentar uma melhor 

qualidade gráfica e literária, tinha assinaturas de menores preços, tornando-se mais popular e 

tendo uma duração mais longeva: seis anos de publicações. O Maruí surge em 1880, 

mantendo suas atividades pelo curto espaço de dois anos, atuando de modo contundente, 

fazendo grande concorrência a’O Diabrete. O Bisturi iniciou suas atividades em 1888, 

suprindo a lacuna deixada pelos seus antecessores. Apesar do seu explícito envolvimento com 

a ideologia do Partido Liberal, sofrendo por esta razão, grandes perseguições, publicou 

ininterruptamente durante cinco anos, tendo uma pequena pausa devido à prisão de seu 

redator-chefe, continuando suas atividades em seguida por mais quatro anos. 

Embora tendo trajetórias históricas diferentes, periódicos caricatos pretendiam 

“corrigir os erros, castigar os vícios da população nobre da cidade do Rio Grande, em cujo 

seio... não são raros os desvios deploráveis que a comprometem e a envergonham!!!”26 A fim 

de cumprirem sua missão moralizadora:  

... os humoristas em geral dão de ombros ao 
policiamento comum e estão sempre fora das normas 
do chamado bom comportamento. Sob a constante 
excitação que os aspectos feios e ridículos da vida 
geram as suas inteligências e em suas sensibilidades, 
estão freqüentemente sujeitos aos excessos, para os 
quais não dispõem de freios nem os mais bem 
dotados das virtudes dos meio-termo.27  

 
Uma vez que pretendiam civilizar a população, não utilizavam o jornal apenas para 

propagar suas críticas; havia nestes periódicos grande espaço dedicado a publicação de 

poesias e contos, servindo de veículo para a divulgação de obras literárias. 
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1.3  O jocoso  O Diabrete 

 
 
 
 
O Diabrete circulou de 4 de julho de 1875 a 13 de abril de 1881, sendo um dos 

periódicos caricatos mais longevos do município do Rio Grande durante o século XIX. Ainda 

que tenha circulado por seis anos consecutivos, o periódico manteve sua linha editorial da 

primeira à última edição, seguindo o mesmo padrão de impressão, havendo pequenas 

alterações no layout.  

Os exemplares remanescentes que ainda podem ser consultados em suas fontes 

originais encontram-se na Biblioteca Rio-Grandense, situada na cidade do Rio Grande, 

organizados em um único tomo sob o número 3.088. Porém, a coleção não está completa e o 

material encontra-se em precário estado de conservação. Também é encontrado, no Museu de 

Comunicação Social Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, um rolo com alguns 

exemplares microfilmados, referentes ao período de 4 de julho de 1875 a maio de 1879, cuja 

cópia também pode ser encontrada na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

As edições de O Diabrete constituíam-se de oito páginas, de tamanho A4, sendo a 

primeira, a quarta, a quinta e a oitava dedicadas exclusivamente à publicação de caricaturas 

feitas através da técnica de litografia. As demais páginas publicavam críticas a 

acontecimentos sociais, políticos, econômicos e religiosos, a pessoas ilustres no território 

nacional, na Província e a personagens do município. Embora, a crítica fosse um traço 

marcante no discurso do periódico, havia também espaço para a divulgação da cultura e para a 

publicação de matérias literárias. O periódico circulava semanalmente, geralmente aos 

sábados. 

As caricaturas apresentadas pel’O Diabrete eram de excelente qualidade, fato do qual 

o periódico orgulhava-se muito, oferecendo seus serviços litográficos para confecção de 

cartazes e cartões de visita constantemente. O Diabrete era impresso em tipografia e litografia 

próprias28, o que conferia ao jornal a garantia da regularidade das publicações.  

De acordo com Athos Damasceno Ferreira (1962:165), Henrique Marcos Gonzales e 

Constantino Alves do Amorim, a partir de 1878, passam a ser responsáveis pelas caricaturas 

publicadas. Antes deste período, nos três primeiros anos de existência d’O Diabrete, a folha 

teve vários desenhistas, não sendo possível identificá-los. Em 1879, Tádeo Alves do Amorim 

assume a tarefa de desenhar as caricaturas, sendo “mais ágil no lápis do que seus antecessores, 
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[...] freqüentava com mais firmeza o campo da caricatura, imprimindo a suas charges um 

sabor mais ácido e quente”29, contribuindo para a popularidade do periódico. O espirituoso 

caricaturista deixa as oficinas de O Diabrete em 1880 e passa a integrar a equipe do 

concorrente Maruí. 

O surgimento d’O Diabrete, em 4 de julho de 1875, foi saudado não apenas pelo 

público como pelos demais jornais que noticiaram o aparecimento da folha caricata elogiando 

a qualidade de suas caricaturas e matérias.30 O Diabrete publicou trechos dos jornais diários 

que noticiavam o seu surgimento na edição do dia 11 de julho de 1875. 

A respeito do surgimento d’O  Diabrete, o Echo do Sul publicou: 

O Diabrete — Ontem surgiu à luz da publicidade o 
primeiro número do Diabrete, periódico crítico e 
ilustrado, propriedade do Sr. Gaspar Alves Meira, o 
fundador de outro periódico caricato que aí circula 
com o título de Amolador. 
Surpreende-nos deveras a perfeição dos desenhos do 
primeiro número do Diabrete e não menos nos 
agradou a relação, naturalmente, confiada a penas 
hábeis no estilo joco-sério. 
Com tão bons elementos pode-se assegurar uma 
futurosa existência ao novo jornalzinho, que incita 
os primeiros passos na vida da imprensa, com a 
firmeza própria dos lutadores. 
Oxalá! Não esmoreça em meio a sua jornada, e que 
seu futuro procedimento esteja inteiramente de 
acordo com o do primeiro número. 
Estes são os nossos desejos.31 
 

Nota-se que o Echo do Sul não poupou elogios para receber o novo colega. O Diario 

do Rio Grande e O Artista limitaram-se apenas a relatar o fato ocorrido: 

Conta esta cidade com mais um periódico caricato, o 
Diabrete, impresso em tipografia própria.  
É no formato e no mesmo gosto e estilo do 
Amolador. 
Não menciona quem seja seu editor, mas segundo 
nos informam é do Sr. Gaspar Meira. 
Que o Diabrete tenha vida longa e possa bem 
desempenhar a sua missão, é o que lhe desejamos. 
(Diario do Rio Grande)32 

 
Distribuiu-se ontem o primeiro número do Diabrete, 
periódico ilustrado de caricaturas. 
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Obsequiados com ele, agradecemos a oferta, ao 
mesmo tempo em que lhe desejamos longa vida e 
prosperidade. (Artista)33 

 

O Commercial, por sua vez, elogiou o talento do caricaturista: 
 

Diabrete — Saiu ontem à luz o primeiro número 
deste jornal caricato, do qual é proprietário o Sr. 
Gaspar Alves Meira. 
Está muito bem impresso e a litografia é das 
melhores que temos visto nesta cidade, o que muito 
abona o artista que se acha a cargo deste trabalho.34 
 

 
O Diabrete conquistou o público leitor mantendo-se em circulação por um longo 

período, em se tratando de pequena imprensa, embora não tivesse apoio financeiro de partidos 

políticos, empresas ou da Igreja Católica, contando apenas com a colaboração dos assinantes, 

da iniciativa dos seus proprietários Gaspar Alves de Meira e Francisco Luís de Campos Júnior 

e de alguns serviços prestados por sua tipografia e litografia para angariar verbas para manter-

se em circulação. 

Em seus primeiros exemplares, O Diabrete divulgou o programa que serviria de fio 

condutor para suas publicações ao longo dos seis anos de existência. Neste programa, o 

hebdomadário apresenta-se ao público deixando claro o seu propósito e comprometimento de 

defender a sociedade rio-grandina de tudo e todos que pretendessem depreciar sua reputação 

ou impedir o seu progresso. Assim, o periódico toma como norma a tarefa de punir, através da 

sátira e do riso, aqueles que não contribuíssem para o engrandecimento do povo rio-grandino. 

O principal objetivo d’O Diabrete era fazer os leitores rirem, não apenas como forma 

de entretenimento, mas como uma forma de, através do riso, revelar, agredir e corrigir. Na 

medida em que é revelador, desconcertante, o riso assemelha-se a um dom demoníaco que 

insinua todas as imperfeições humanas35, fazendo cair as máscaras e deixando transparecer os 

aspectos mais grotescos do comportamento e da personalidade humanos. O riso proposto pelo 

periódico é devastador, aproximando-se do que propôs Aristófanes: “não deixa nada de pé, 

sagrado e profano tombam igualmente no ridículo”36, tendo uma função de desconstrução.  

A finalidade moralizadora do riso e a necessidade de destruir e atacar tudo que possa 

ou tenha corrompido a sociedade surge do inconformismo do homem diante da realidade que 

o cerca. Assim, O Diabrete, com seu jeito galhofeiro, embora tenha uma grande vontade de 

reestruturar a sociedade, imbuído de um forte espírito saudosista, é consciente de que não 
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poderá modificá-la. Sua tarefa é apenas denunciar na tentativa de despertar a consciência dos 

homens que se desviam do caminho ético e moral. O tom irônico, ainda que provoque o riso, 

confere ao discurso do periódico um viés  profundamente pessimista característico daqueles 

que fazem uso da ironia.37 

O próprio nome do periódico, O Diabrete, explora a relação reveladora do riso 

através do espírito maléfico, perturbador, do diabo, que corrompe a ordem. Se tudo parecia 

estar em sintonia, a ironia quebra esta harmonia, revelando através do riso o que é oculto pela 

seriedade da hipocrisia, provocando o descontentamento das instituições e das pessoas 

responsáveis pelo controle e manutenção da ordem.  

De acordo com Mikhail Bakhtin, o diabo assemelha-se “ao tolo e ao bufão” 

representando a contestação do popular, uma vez que representa “a força do ‘baixo’ material e 

corporal que dá morte e regenera”38, fazendo uso da liberdade característica da cultura 

popular para criticar “a seriedade unilateral” da cultura dominante a qual foi “fundada sobre o 

medo e a coação”.39 Assim, O Diabrete, cumprindo seu dever de contestação, criticou as 

instituições mantenedoras da ordem (Igreja, Governo, Maçonaria e polícia) e a imprensa 

diária, a qual reproduzia o discursos destas instituições, opondo-se com veemência ao estilo e 

à atuação dos jornais, em circulação do município. Os confrontos eram tão acirrados que 

algumas vezes extrapolavam o plano discursivo das páginas dos jornais levando os redatores a 

agredirem-se em praça pública. 

Tentando proteger-se de repressões devido às duras críticas publicadas contra o 

Governo, a Igreja, a Maçonaria e cidadãos ilustres, os colaboradores ocultavam sua identidade 

sob pseudônimos, “para não ficar muito à mostra o bico de pena, de onde pingava 

habitualmente o venenoso caldo da sátira, a provocar reações violentas”.40 O peso das críticas 

apresentadas pelas matérias publicadas n’O Diabrete fazia com que colaboradores, 

constantemente, deixassem de escrever para o periódico e, até mesmo, saíssem da cidade a 

fim de evitarem perseguições e represálias.41 

As matérias apresentadas pel’O Diabrete, de cunho crítico-opinativo e elevada 

qualidade intelectual abordavam os mais diversificados assuntos, não se detendo apenas às 

problemáticas do município, mas também a problemas e discussões concernentes ao país, 

principalmente no que se refere às questões políticas e religiosas. Dessa forma, “produziam 

muitos rumores na cidade”42  e alimentavam as discussões populares. 
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Embora o surgimento do Diabrete tenha ocorrido de forma pacífica e amigável e que 

tenha sido muito comemorado, o fim de sua existência foi muito mais festejado devido às 

frentes de animosidade criadas, tendo em vista as duras críticas publicadas no periódico 

atacando a imprensa diária, a qual, segundo o hebdomadário, não cumpria os deveres de uma 

imprensa séria. De acordo, com o ponto de vista d’O Diabrete, a imprensa diária apresentava 

matérias de conteúdo superficial visando ocultar a verdade dos fatos, relatando-os de modo 

tendencioso, atendendo aos interesses daqueles que detinham o poder. 

Apesar da crise financeira, das animosidades, das perseguições aos redatores, a 

concorrência do Maruí, a lacuna deixada pela ausência do seu principal caricaturista – Tádeo 

Alves do Amorim, o hebdomadário resistiu tendo o fim de suas atividades em abril de 1881, 

devido à morte de um de seus proprietários; Francisco Luís de Campos Júnior, que era quem 

possuía mais recursos para financiar a publicação do periódico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  Estrutura do trabalho 

 
 
 
 
O resgate das manifestações de cunho literário publicadas no hebdomadário O 

Diabrete fundamenta-se na transcrição, indexação e análise das matérias desta natureza, 

estabelecendo-se relações com o movimento literário vigente no Rio Grande do Sul: o 

Romantismo. 

O trabalho divide-se em três capítulos: “O Diabrete”, “A produção literária”, 

“Considerações finais”, seguidos de “Bibliografia” e “Anexos”. 

O primeiro capítulo contextualiza o jornal caricato no contexto histórico sul-rio-

grandense, descrevendo sua atuação e destacando suas contribuições na vida cultural da 

sociedade rio-grandina. 

O segundo capítulo analisa a produção literária encontrada no periódico. As 

manifestações literárias que compõem o corpus estão subdivididas em duas partes, sendo a 

primeira constituída de textos em versos e a segunda por textos em prosa. A análise tem como 

objetivo estabelecer as relações entre as obras publicadas e a linha discursiva do 

hebdomadário, bem como explorar as relações entre estes textos e as tendências e 

características do ideário romântico vigente no decorrer do século XIX.  



Os anexos estão subdivididos em quatro segmentos: “Índices”, “Antologias das 

manifestações literárias” e “Material iconográfico”. 

Os índices têm como objetivo facilitar o acesso de outros pesquisadores às matérias 

publicadas pel’O Diabrete, ocupando-se de catalogar textos publicados de toda a natureza, 

ainda que esta dissertação ocupe-se apenas da análise dos textos literários. 

A indexação seguirá a mesma metodologia adotada por outros trabalhos de pesquisa 

cujo objeto de estudo é produção literária publicada em periódicos, conforme o modelo 

apresentado por Antonio Dimas em Tempos eufóricos (1983)43, em sua análise da revista 

Kosmos (1904-1909); Carlos Alexandre Baumgarten e Fiorina Macedo Torres44 em Província 

de São Pedro: índices de assuntos e colaboradores; Mauro Póvoas45 em seu estudo sobre a 

revista Murmúrios do Guaíba; Leila Cruz de Ávila46 em sua dissertação de Mestrado a 

respeito do periódico literário Inúbia (1868). Sendo assim, a indexação constitui-se de dois 

índices: um índice classificado de assuntos e um índice remissivo de colaboradores.  

O índice classificado de assuntos apresenta a catalogação das matérias publicadas 

n’O Diabrete seguindo o modelo utilizado pelos pesquisadores citados anteriormente. Desta 

forma, cada matéria é referida no índice por um número que indica o ano de publicação, o 

mês, a categoria à qual a matéria se refere e a ordem de publicação. 

O primeiro número indica o ano de publicação do hebdomadário, sendo 

respectivamente o número 1 para o primeiro ano de publicação, 1875, o 2 correspondendo a 

1876, o 3 a 1877, o 4 a 1878, o 5 a 1879, o 6 a 1880 e o 7 a 1881. 

O segundo número faz referência ao mês da publicação, assim o número 1 

corresponde ao mês de janeiro, o 2 ao mês de fevereiro e, assim sucessivamente. 

O terceiro número refere-se à seção, dentre as nove que compõem o índice, na qual a 

matéria foi catalogada. 

O quarto número indica a ordem de publicação nas matérias de uma mesma seção, 

dentro do mesmo mês, independente se em edições diferentes. 

Exemplificando: a caricatura através da qual O Diabrete apresenta-se ao público é 

indicada por 1.7.1.1. O primeiro número indica que a caricatura foi publicada no ano de 1875, 

primeiro ano de publicação d’O Diabrete. O número 7 refere-se ao mês de julho, o número 1 

à seção caricatura e o último número, 1, indica que esta foi a primeira caricatura publicada 

neste mês. 
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Logo após descrição de cada matéria, há um número entre parênteses que indica a 

página d’O Diabrete no qual a matéria foi publicada. 

Uma vez que os nomes das seções d’O Diabrete mudaram constantemente  ao longo 

dos seus seis anos de existência, decidi agrupar as matérias em nove seções visando facilitar a 

elaboração do índice. As seções que compõem o índice são: 

 

1. Caricatura 

2. O Diabrete 

3. Crítica social ou de costumes 

4. Matérias de natureza política 

5. Matérias literárias 

6. Anúncios 

7. Anedotas 

8. Acontecimentos da semana 

9. Diversos 

 

Fazem parte da seção Caricatura todas as caricaturas publicadas no periódico. Na 

seção O Diabrete, foram indexadas as matérias referentes à comunicação direta entre a 

redação do jornal e seu público leitor, tais como pedido para regularização do pagamento de 

assinaturas e esclarecimentos. Na seção Crítica social ou de costumes, foram classificados 

textos que criticam personalidades costumes e/ou acontecimentos. As matérias de natureza 

política compõem a quarta seção. Já as matérias literárias: contos e poesias constituem a 

quinta seção. Há ainda uma seção específica para os poucos anúncios e outra para as anedotas 

publicadas. As seções foram distribuídas desta maneira visando acompanhar a ordem na qual 

eram apresentadas nas páginas d’O Diabrete, embora as seções não apresentem uma 

regularidade durante a circulação do periódico, sendo necessária a indexação arbitrária dos 

textos publicados. 

Na transcrição das matérias literárias que compõem a antologia, respeitou-se a 

paragrafação e a pontuação empregadas pelos autores dos textos originais. A ortografia dos 

textos foi atualizada de acordo com as normas vigentes observando-se os seguintes aspectos: 

1) Ortografia e gramática: 

• nomes próprios foram grafados como apresentavam-se no texto original, assim 

bem como o nome de periódicos e de seções do hebdomadário; 

• os estrangeirismos foram substituídos por equivalentes em Língua Portuguesa; nos 

demais casos manteve-se conforme o original grafando-os em itálico; 

• manteve-se a colocação pronominal empregada pelos autores; 



• observaram-se as regras de uso de crase da gramática vigente; 

• numerais: escrevem-se por extenso, com exceção de datas. 

 

2) Normas editoriais: 

• manteve-se a paragrafação e a  estrofação original; 

• notas do autor foram registradas no rodapé seguidas da indicação “Nota do autor”; 

• as palavras ou trechos em itálico ou negrito foram preservadas de acordo com as 

indicações do texto original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2  A produção literária 
 
 
 
 
2.1  A poesia 
 
 

 
 

A fim de organizar e facilitar a análise dos poemas publicados n’O Diabrete, os 

textos foram agrupados em blocos de acordo com a temática predominante. Sendo assim, este 

subcapítulo subdivide-se em sete seções: humor moralizante, religiosidade, saudade, morte, 

amor e espírito nacionalista. As temáticas em que estão subdivididos os textos foram as que 

tiveram grande recorrência não apenas no periódico, mas também nas produções literárias da 

estética romântica.  

 
 
 
 
2.1.1 Humor moralizante 

 
 
 

 
O humor é um traço marcante no discurso d’O Diabrete, estando também presente 

nos poemas publicados. O próprio programa do periódico, em tom joco-sério, foi proclamado 

em versos humorísticos. Nos primeiros versos do seu programa, O Diabrete alerta seus 

leitores que seu objetivo, entretanto, não era apenas diverti-los, mas lhes revelar a realidade, 

solicitando que o riso seja contido: 

Amigo meu, quando leres 
Estas páginas tiradas, 
Não rias às gargalhadas, 
Sopita-as quando puderes!47 

 

O tom irônico da linha discursiva do periódico propõe a transgressão de modelos 

idealizados. O periódico bate à porta da musa montado em um pato, não em um cisne 

sofisticado. Tal metáfora, além de transgredir os modelos requintados idealizados, representa 

uma aproximação com o popular, com os costumes locais: 

Se as portas da musa bato 
Neste estilo galhofeiro 

                                                
47 DIABRETE, O. Epístola. O Diabrete. Rio Grande, 4 e 11 de jul. 1875, p. 7. 



– E em vez de um cisne brejeiro 
Vou montado sobre um pato. 48 

 

Sua proposta é ser franco sem perder o humor, abusando do poder transgressor e 

revelador do riso. Assim, conforme afirmou Bergson, o riso proposto age como uma sanção 

social e “é antes de tudo uma correção. Feito para humilhar, ele deve dar à pessoa que o 

motivou uma impressão penosa. A sociedade se vinga, por meio dele, das liberdades que 

tomam conta com ela. Ele não atingiria sua finalidade se tivesse a marca da simpatia e da 

bondade”.49 Nesta perspectiva, embora O Diabrete proponha um discurso simpático, leve, 

ridente, revela-se crítico ao ponto de atacar tudo e todos que julgar imoral, fazendo cair as 

máscaras até mesmo das senhoras, aparentemente de respeito, dos anciãos, da aristocracia. 

Ainda que as críticas sejam duras e ocultas por ironias cortantes, o humor desperta o riso, não 

permitindo que o discurso torne-se pedante.  

Nem sequer os colegas de imprensa escaparam da crítica mordaz do pequeno O 

Diabrete. O poema Mosaico, escrito por Diabinho50, em tom irônico, denuncia que seus 

colegas não têm dignidade moral para desempenharem as atividades jornalísticas, conforme 

os versos: 

E sem juízo da bola 
E menos verniz na lata 
Compram por ser mais barata 
A dignidade de cão.51 

 

No mesmo poema, o eu-lírico acusa seus colegas de ser plagiários, escrever textos 

vagos, com pouco conteúdo. Tais críticas provocaram grandes descontentamentos entre os 

membros da imprensa rio-grandina, porém eram artifícios inteligentes para prender a atenção 

do público leitor, que procurava nas páginas d’O Diabrete quem seria a próxima vítima, e 

viam muitas vezes impressos insultos e revelações que gostariam de fazer, principalmente 

quando se tratava de críticas disparadas contra as autoridades e as instituições mantenedoras 

da ordem. Através do seu aparente descomprometimento, do discurso humorístico, o 

Diabrete, assim como os loucos e o bobo da corte medieval, que fazem revelações e 

expressam o que muitas vezes as pessoas tinham medo ou não podiam revelar. 

A crítica d’O Diabrete não poupava nem mesmo seus colaboradores, acusando 

alguns de fofoqueiros, embora lhe fornecessem preciosos dados para suas publicações. 

O comportamento social foi um dos grandes alvos das críticas bem-humoradas d’O 

Diabrete. O periódico denunciava o comportamento de alguns cidadãos que ameaçavam a 

                                                
48 DIABRETE, O. Epístola. O  Diabrete. Rio Grande, 4 e 11 de jul. 1875, p. 7. 
49 BERGSON, H. Le rire. Paris: Quadridge, 1989. p.750. Apud: MINOIS. Op.cit.2003. p. 524. 
50 Embora tenha consultado as fontes de referências bibliográficas e de pseudônimos de autores, não foi possível 
resgatar a identidade deste autor. Creio que pela semelhança do pseudônimo com o título do periódico e devido 
ao tom discursivo do poema, o pseudônimo deve referir-se a um dos redatores d’O  Diabrete. 
51 DIABINHO. Mosaico. O Diabrete. Rio Grande, 18 de jul, 1875, p. 7. 



integridade moral da sociedade rio-grandina, alertando os cidadãos de bem para se 

precaverem contra determinadas personagens, como, por exemplo, nos versos publicados a 

respeito do Sr. Porfírio: 

Na praça andava Porfírio 
Mui ganjento a passear, 
Duas jovens nos braços trazia 
Fora o mais que não quero contar. 
[...] 
Ele é lorpa só na aparência 
Pois que jeito ele tem d’enganar 
Um beijinho às moças oferta. 
Fora o mais que não quero contar.52 

 

O poema Divirtam-se compara o relacionamento amoroso com a fábula do corvo e da 

raposa. De acordo com os versos do poema, o comportamento das mulheres é semelhante ao 

do corvo, pois são iludidas facilmente pelas falácias dos homens. Assim como fez a raposa, os 

homens as iludem para poderem tirar proveito de sua ingenuidade: 

E ela, a pobrezinha inda inocente, 
Vaidosa do que diz-lhe o sedutor, 
Faz como o corvo, solta-me dos lábios. 
E adeus pureza, candidez, pudor!53 
 

A mulher entrega ao homem sedutor seu maior tesouro: sua pureza. O poeta utiliza-

se dos versos para alertar as moças para não confiarem nos homens, deixando claro que a 

fábula aplica-se e ocorre, geralmente, com aquelas que “pintam o sete”, não seguindo os 

princípios da boa conduta. O eu-lírico utiliza-se do bom humor para criticar o comportamento 

das moças que confiam no discurso sedutor dos homens sem tornar sua mensagem tão 

doutrinária e maçante como os sermões moralizadores dos padres. 

Mantendo-se fiel ao princípio de punir, através do riso, todos os desvios de conduta, 

O Diabrete publicou os versos do poeta Vasil.54 Os versos do poema Receituário55 criticam os 

costumes e hábitos dos cidadãos rio-grandinos, apresentando sanções duras para corrigir os 

desvios dos modelos considerados adequados pelas convenções sociais e morais vigentes. Os 

versos deste poema são um exemplo do uso da ironia como uma “aresta avaliadora”56 que 

condena e revela aos leitores o quão ridículo e grotesco pode ser o comportamento do homem 

na sociedade. 

                                                
52 SEM AUTOR. Sem título. O Diabrete: Rio Grande, 14 de nov. 1875, p. 7. 
53 SEM AUTOR. Divirtam-se. O Diabrete. Rio Grande, 8 de ago. 1880, p. 3-6. 
54 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes a biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a estes autores. 
55 VASIL. Álbum poético/ Receituário. O Diabrete. Rio Grande, 10 de abr. 1881,  p. 6. 
56 Cf.: HUTCHEON, Linda. Teoria e política da ironia. 1995. Tradução de: Julio Jeha. Belo Horizonte: Editora 
da UFMG, 2000.  p. 29. 



De modo bastante criativo, O Diabrete explorou o uso da ironia, enaltecendo para 

atacar. No acróstico dedicado à Câmara de Vereadores, salienta as qualidades da edilidade 

rio-grandina, elogiando sua atuação, considerando até mesmo um benefício à população a 

precariedade dos serviços de saneamento básico e a distância em que o município se 

encontrava do progresso. Entretanto, o tom da ironia, somado à primeira letra de cada verso 

deste poema revelam as palavras: “rato da alfândega”, “besta”, “bagual”, “fidalgo de 

cabestro”, expressam o repúdio e indignação diante dos fatos que comprometiam o progresso 

do município. 

Outro acróstico de aparência inocente, publicado no hebdomadário, critica os 

membros do ministério criado por Sinimbu.57 Os autores Gasparzinho e C.58 apenas citam o 

nome dos políticos que compõem o ministério, porém a inicial do nome de cada um em itálico 

sugere a palavra “malucos” revelando a crítica.  

A atuação do ministério de Sinimbu, devido ao constante desvio de verbas dos cofres 

públicos e a criação do imposto sobre as passagens dos bondes, provocou um grande 

descontentamento popular. Não ficando alheio à problemática, O Diabrete aproveitou a 

situação para disparar suas críticas irônicas, publicando artigos e poemas a respeito do tema. 

Os poemas, neste caso, serviram para enfatizar a reprovação d’O Diabrete diante da atuação 

dos políticos, expressando o descontentamento popular. Ao ceder espaço para os poetas 

publicarem seus textos, O Diabrete dividia as responsabilidades das críticas, pois não era 

apenas ele que não concordava, mas vários autores. Novamente, o humor e a ironia entram em 

cena para atacar o governo. Até mesmo os mortos manifestam-se no poema contra o 

ministério, no poema escrito por L. F.59: 

Os mortos bradam contra... 
Ecoando – dizem também, 
Ou leva à breca o tesouro 
Ou tudo paga o vintém.60 

 

A respeito do imposto dos bondes manifestou-se ainda uma autora: Ema.61 Fato 

relevante,  tendo em vista o reduzido número de mulheres que escreviam e publicavam textos 

em jornais, principalmente envolvendo-se em assuntos políticos e disparando críticas contra o 

                                                
57 Sinimbu foi  líder parlamentar durante o II Império. Foi um membro ilustre do Partido Liberal. “Sinimbu, uma 
das mais lúcidas figuras do império, é um homem educado na visão da Inglaterra senhorial, um representante da 
oligarquia alagoana, fundada nos engenhos. Traz mais do que um nome, uma tradição de honradez, de saber 
objetivo, de retidão pessoal”. Cf.: SODRÉ, Nelson Werneck. Panorama do Segundo Império. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Graphia, 1998.  p. 99.  
58 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes a biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a estes autores. 
59 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes a biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
60 L.F. Ou leva à breca o tesouro... Ou tudo paga o vintém. O Diabrete. Rio Grande, 4 de jan. 1879, p. 6. 
61 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes à autora. 



governo vigente. Outro autor, M.P.62, revelou ainda um sentimento saudosista, mencionando 

que no passado, quando não havia ministérios, o Brasil era melhor governado: 

Nos tempos do carrancismo 
Sem tantos homens d’Estado 
Era o Brasil governando 
Com mais tino, mais civismo.63 

 
O descontentamento em relação ao imposto do bonde também foi tema do poema64 

escrito por F.Marques.65 Os cidadãos sentiam-se prejudicados com as taxas impostas pelo 

governo, aproveitavam então as páginas d’O Diabrete para expressar sua indignação contra as 

medidas paliativas que visavam remediar a falta de recursos provocada pelo desvio de verbas 

dos cofres públicos. 

A respeito dos impostos cobrados pelo governo, também foram publicados versos 

sobre o selo fixo. No poema o selo fixo é tratado como uma personagem cuja vida é descrita 

pelos versos. O eu-lírico, além de descrever a criação e a evolução do novo imposto, expressa 

com ironia suas inquietações diante da realidade, considerando o fato de que embora tenham 

sido criados vários impostos, o governo não tenha conseguido superar o déficit: 

Nova estampilha se ajeita, 
Do fisco em toda a grandeza 
Tributo do povo e nobreza 
E o déficit... não morreu!66 

 
A insatisfação com a realidade devido à crise econômica e à instabilidade política 

levou alguns poetas não a  apenas cultuar o desejo de evadir o presente, como também buscar 

no passado respostas para suas inquietações e explicações para compreender o 

comportamento dos homens. Procurando entender o porquê de tantas falcatruas e roubos, 

Arthur Urbano de Castro67 escreveu o poema Conclusão lógica, fazendo uma retrospectiva 

dos roubos praticados ao longo da história da humanidade. Tal atitude leva o eu-lírico a 

resignar-se diante da situação de ser ludibriado e roubado pelos outros, uma vez que tal 

prática é tão antiga. Através de suas reflexões, o eu-lírico através da ironia, que aparentemente 

transmite sua resignação diante de tal prática social, dessacraliza o mito de D. Pedro, primeiro 

imperador brasileiro, que embora nobre, não apresentava caráter digno, conforme 

exemplificam os versos: 

                                                
62 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
63 P., M. Pede esmolas de vintém. O Diabrete. Rio Grande, 4 de jan. 1879, p. 6. 
64  MARQUES, F. Mais uma economia. O Diabrete. Rio Grande, jan. 1880, p. 7. 
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66 SEM AUTOR. O selo fixo. O Diabrete. Rio Grande, 25 de jul. 1880, p. 7. 
67 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes ao autor. 



D. Pedro, o jesuíta, a seu irmão 
Roubou cetro, mulher, c’roa, sossego, 
E passa por ter sido um santarrão. 
Depois de tanto roubo a isto chego: 
Não me deve causar admiração 
Que nas compras me roube o meu galego.68 

 
Vicente Marujo69 contribuiu para a construção do humor através da publicação de 

charadas e versos intrigantes. Em uma de suas charadas publicou revelações interessantes que 

desmistificaram a figura de um líder do Partido Liberal chamado Fernando, o qual era 

idolatrado pelos seguidores do partido. Embora fosse uma autoridade e fizesse parte da 

aristocracia rio-grandina, Fernando é apresentado por Vicente Marujo como o anti-herói que 

distribuiu até mesmo “sangrias e purgantes”, agindo como se fosse médico, numa 

demonstração clara de abuso de poder. O autor ridiculariza ainda suas roupas, atacando o 

general Fernando através da comicidade dos versos. O charadista publicou ainda um soneto, 

apresentando solidariedade a este líder do Partido Liberal, acusado de comportar-se como um 

parvo na câmara. A simpatia não é gratuita, pois o político sofre novamente as ásperas e 

irônicas críticas do autor. 

O charadista d’O Diabrete atacou também a atuação de um promotor, o qual embora 

estivesse envolvido em falcatruas, foi promovido. O tom irônico é enfatizado pela escolha 

perspicaz do eu-lírico, o próprio promotor que, assim como a população, também se 

surpreende com sua promoção, conforme os versos: 

E em prêmio de tanta astúcia 
E de tão grande impudor 
Houve, na terra um partido 
Que vez de mim promotor.70 

 

Os desmandos nas loterias também foram denunciados pelas poesias de tom crítico 

publicadas n’O Diabrete. O poema publicado denuncia que até mesmo cidadãos respeitados 

pela sociedade estavam envolvidos com a polícia, devido a estas práticas ilícitas: 

Que a polícia 
Sem malícia 
Tem trazido atropelados 
Capitalistas honrados, 
E até condecorados!...71 

 

A exaltação de modelos a serem seguidos pelos cidadãos e de nobres heróis ficava 

relegada a segundo plano, já que o tom crítico d’O Diabrete preocupava-se mais em 
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denunciar e apontar os desvios de conduta do que elogiar os bons exemplos. Em todo caso, 

em alguns de seus exemplares o periódico prestou homenagem, através da publicação de 

figura em página de honra ou na capa e de artigos elogiando a conduta de alguns “ilustres 

brasileiros”. 

A caricatura de personagens locais não se restringia apenas aos traços precisos dos 

desenhistas. Alguns poemas também apresentavam personagens locais de modo caricatural. 

Em um poema publicado n’O Diabrete, o eu-lírico descreve um homem sem dinheiro como 

reflexo da crise econômica. Ao se interessar pela descrição de um homem pobre, comum, o 

eu-lírico aproxima-se da realidade do público leitor, pois através da empatia entre a crise que 

vive e a cena descrita, há uma denúncia, oculta por frases descritivas aparentemente 

inocentes. O eu-lírico não apenas descreve, mas revela, tendo em vista que denuncia a 

realidade da miséria e a decadência de muitos cidadãos rio-grandinos, embora muitos 

ocultassem e negassem a existência da pobreza. Nesta denúncia há a crítica contra os 

administradores, os quais embora estejam preocupados com o progresso e o desenvolvimento 

do município, não são capazes de solucionar os problemas sociais. O homem sem dinheiro é 

descrito como um ser que assiste à situação de modo apático, uma vez que não sabe ou não 

tem como solucionar os problemas que o afligem, conforme os versos: 

Consumido em nada o dia inteiro 
De cara apatetado olhando a gente, 
Eis o retrato do homem sem dinheiro.72 

 
A descrição caricata deste poema não provoca o riso, mas a reflexão. A ironia 

presente no poema visa atacar a imponente aristocracia, valendo-se do soneto, forma poética 

cultuada pelos intelectuais e amantes das belas artes do período, revelando uma realidade que 

não desejavam enxergar. 

O poema Eco maldizente explora a sonoridade das palavras para revelar a hipocrisia 

social. O som do eco, utilizando-se do humor, revela o não-dito, o que as pessoas ocultam. A 

ironia está no título do poema, pois o eco, classificado como maldizente, presta um grande 

serviço social de acordo com o programa d’O Diabrete, uma vez que pune através do riso, 

através das revelações dos versos:  

Eu nunca te menti, Rosa. 
Diz o eco – mentirosa! 
[...] 
Uma moça bem bonita 
Morava aqui; já não mora? 
Diz o eco – já namora!73 
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Satirizando o efeito catártico provocado pela leitura de romances nas mulheres, 

Eugênio Magalhães74 escreveu o poema Realismo.75 Após ler o romance O primo Basílio, a 

amada do eu-lírico tem um “fútil faniquito”. Os versos repletos de humor apresentam a 

mulher de modo caricato, exagerando nos efeitos produzidos pelo romance de Eça de Queirós, 

que tanto sucesso fez com o público leitor feminino. 

Eram publicadas n’O  Diabrete críticas contra as obras escritas por autores que 

desejavam publicar em suas páginas. O periódico possuía uma seção denominada Cesta da 

Papelada, na qual disparava críticas contra artigos, poemas ou contos que não seriam 

publicados por não atenderem aos padrões de qualidade exigidos. Nesta seção, também, em 

menor número, eram publicados elogios aos autores cujas obras agradassem aos exigentes 

redatores d’O Diabrete. Em fevereiro de 1879, a redação dedicou a coluna inteira da seção à 

publicação de elogios, críticas e pedidos de desculpas por não ter publicado alguns artigos e 

poemas naquela edição, manifestados através de versos. As críticas eram ásperas: 

Sr. P. – Por ter escrito 
Artigo de tal quilate 
Onde a crassa estupidez 
Se traduz no disparate. 
 
Merecia ser condenado 
A ser vivo, encarcerado.76 

 
A exigência da redação não era privilégio apenas dos escritores que enviavam 

matérias para publicação; os próprios redatores, numa atitude auto-protetora, tendo como 

premissa que a melhor defesa é o ataque, também criticaram os versos que publicaram. O 

autor no final da coluna faz um apelo aos leitores mencionando: “Mas como estamos em 

tempos/ Da folia e de masques, / Não repare, nem nos versos, nem no tamanho dos pés”.77 

Assim, os versos tornam-se aceitáveis por estarem em época de carnaval, período de folia no 

qual é permitido algumas extravagâncias, até mesmo a de tornar a crítica mais benevolente. 

Os escritores que publicavam no periódico, muitas vezes, utilizavam-se do espaço na 

imprensa para publicar versos criticando a situação ou insultando uma pessoa. Permitindo a 

publicação de tais textos, O Diabrete proporcionava uma inclusão daqueles que por não 

fazerem parte da elite intelectual ou, ao pertencerem à aristocracia, não encontrariam espaço 

para se manifestarem. 
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Fazendo uso deste espaço, um autor com o pseudônimo de Vizinho78, publicou 

versos repletos de humor criticando sua vizinha: a viúva Zó-zó.79 A vizinha é descrita de 

modo caricato e embora espie de um olho só, o eu-lírico sugere que a mesma faça parte da 

polícia, uma vez que está sempre informada a respeito da vida alheia. 

O autor Joca, de Santa Vitória do Palmar, publicou um poema criticando o 

comportamento de um médico da sua cidade. De tom bastante irônico, o eu-lírico compara o 

médico a um burro, devido ao modo como se comporta: 

Ao ver-te oh! esculápio, qual senhor, 
Repisando sobre o dorso do jumento, 
Vacilante fiquei por um momento 
Sem saber qual dos dois era doutor!... 
Seria o conduzido ou o condutor?... 
Pois se eram diferentes na figura, 
É certo que o capricho da natura 
Esmerou-se em igualá-los no talento 
Tendo um a medicina formatura 
Sendo o outro no seu gênero um portento.80  

 
O eu-lírico diante da situação, ardilosamente, forja uma ignorância, uma confusão de 

pensamentos que o fazem confundir o médico, o condutor, com o burro, o conduzido, 

mascarando a intenção de agredir e criticar a atuação do médico. Utilizando-se da ironia, o eu-

lírico corteja sua vítima, neste caso o médico de Santa Vitória do Palmar, para atacá-lo. O 

poema não dispara críticas de modo direto, mas através da sugestão da semelhança entre o 

médico e o burro.  

Utilizando comparações inusitadas para atacar cidadãos ilustres de Santa Vitória, um 

autor de pseudônimo K. Brito81 publicou o poema intitulado O cabri-mono.82 Os versos 

comparam um médico com um cabrito e com um macaco acusando-o de ser um charlatão. 

Outro autor de Santa Vitória utilizou-se das páginas do Diabrete para atacar, através 

da sátira o decreto de uma autoridade do seu município que havia proibido o uso de botas, 

visto por esta autoridade como um hábito “contrário à civilidade”. Há nos versos do poema 

um racismo contra os negros, pois o eu-lírico critica o decreto criado e não considera a 

autoridade digna de criá-lo devido sua etnia. Aparentemente, o eu-lírico revela certa empatia 

com o comportamento da autoridade local: 

Tu sabes... eu que sei! 
Por branco nós passaremos!... 
Pois andamos frisadinhos!... 
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Como os moços... bem janotas... 
Mas nada de usar botas!...83 

Os versos, no entanto, são reveladores, à medida que condenam o desejo da 

autoridade de ocultar suas características para ter uma aparência de branco. Assim, uma 

autoridade que nega suas raízes, pretendendo ser o que não é, não é digna de criar decretos 

para regulamentar o comportamento dos cidadãos. O decreto não respeitava as peculiaridades 

dos hábitos locais, condenado o uso de botas, obrigando a população a adotar hábitos mais 

sofisticados. 

O poema Biografia, de Virgilius84, também apresenta uma descrição inusitada de um 

personagem local. Felício Feliz Felizardo, o eu-lírico, narra sua história através dos versos do 

poema. Há uma quebra da expectativa do leitor, pois se espera que alguém com o nome 

repleto de alusões à felicidade seja feliz. No entanto, os versos narram uma vida repleta de 

dor, sofrimento e fracassos. O eu-lírico pretende relatar seu sofrimento de modo sério, porém 

desperta o riso. A descrição da mulher do eu-lírico também transgride com o modelo 

idealizado e cultuado pela poesia romântica, pois o tratava com grosserias e não era fiel, 

conforme os versos: 

Fui marido feliz de uma dama, 
Que era do tipo do amor conjugal; 
Mas zelosa de mim, nem na cama 
Me julgava seguro... E que tal?!85 

 
As palavras destacadas nos versos pelo autor; feliz e seguro, suscitam as dúvidas em 

relação à fidelidade da mulher e apontam críticas à felicidade eterna prometida pelo 

casamento tradicional.  

O poema O Jacinto será flor? Este bicho será gato?86, escrito por Pendência87, 

critica a conduta do cidadão Jacinto. Os versos que intitulam o poema repetem-se com 

freqüência, marcando o ritmo e suscitando dúvidas no leitor a respeito do cidadão em questão. 

O poema não apresenta julgamentos, mas insinua, explorando a ambigüidade dos signos 

lingüísticos: flor e gato. Ao perguntar se o Jacinto é uma flor, remete o receptor da mensagem 

à flor jacinto, desviando em parte a atenção para a expressão subentendida: não é flor que se 

cheire, não é confiável. Ao concluir que Jacinto não é flor, descreve seu comportamento 

semelhante ao de um gato, por ser esguio e caminhar com passos leves no meio do mato. O 
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eu-lírico conclui, por fim, que Jacinto é um parasita por estar contaminando a sociedade, ao 

desviar-se de um comportamento moral considerado adequado. 

A crítica bem-humorada d’O Diabrete atacou também os mitos heróicos da História 

Universal. No poema Disparates88, o eu-lírico compõe uma cena com diversos personagens 

da história universal em situações inusitadas e inverossímeis de acordo com as informações 

fornecidas pela História. O poema zomba da seriedade da História e dos mitos por ela criados, 

propondo um relativismo da verdade histórica. Embora apresente uma atitude inovadora, 

questionando os fatos narrados, o poema apresenta uma visão retrógrada em relação do negro. 

Através do verso: “um negro que se lavava”, compartilha do pensamento comum de que este 

é inferior às demais raças, é sujo. Tal concepção era aceitável, tendo em vista o sistema 

escravocrata, que embasado em preconceitos, justificava as atrocidades cometidas contra os 

negros, porém denota que o autor, embora questione a sociedade em que vive, não se libertou 

do modo tradicional de encarar e aceitar as relações sociais.  

No poema Lições de história89, são publicados versos que contestam os mitos 

apresentados pelas histórias bíblicas do Antigo Testamento. As personagens são apresentadas 

sob uma perspectiva que as torna mais humanas, semelhantes aos homens comuns inclusive 

nos defeitos e falhas de caráter. A história das personagens bíblicas tais como Noé, Adão, 

Eva, Caim, Abel funde-se à história de outras personagens como Pedro Álvares Cabral, Maria 

Antonieta, Napoleão, Benjamin Franklin. Os versos bem-humorados assim como os versos do 

poema Disparates, reescrevem a história tradicional, ainda que não rompam com seus 

preceitos. A respeito do mesmo tema, Ernesto Soares90 publicou Disparates91, mesclando 

personagens do município, como o cidadão do caniço, personagens históricas e personagens 

bíblicas. 

O progresso do município, embora fosse uma das aspirações e uma das razões pelas 

quais O Diabrete levantava a bandeira da crítica, quando acompanhado de novos costumes 

sociais, não foi visto com bons olhos. Numa perspectiva tradicional, o periódico almejava o 

progresso econômico e cultural, entretanto pretendia que o comportamento social não sofresse 

alterações. As relações sociais não deveriam ser alteradas para que os valores éticos e morais 

não fossem corrompidos. Tal perspectiva revela uma postura contraditória e ao mesmo tempo 

ingênua, pois mudança econômica, avanço tecnológico e desenvolvimento cultural provocam 

reflexos que modificam o comportamento social. No entanto, defendendo este ponto de vista 

contraditório, que deseja ao mesmo tempo o progresso, mas refreia as mudanças sociais, o 
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periódico publicou os versos de L. da Motta92, a  respeito dos novos hábitos no município do 

Rio Grande. 

O poema Progresso!, de L.da Motta, descreve o comportamento dos cidadãos rio-

grandinos no Rink, um clube no qual havia uma pista para prática de patinação, que tornou-se 

muito famoso na cidade devido à novidade da prática esportiva. O poeta reconhece que a 

patinação e o clube são indícios de progresso, conforme explicita no título do poema, porém 

não aceita que em nome do progresso os cidadãos passem a se comportar como se estivessem 

em um circo, conforme os versos: 

Amigo, o nosso progresso 
Traduz-se por mais um fato 
Que tem feito espalhafato... 
Um verdadeiro sucesso! 
 
Falo do Rink. Figura 
Um vasto circo onde a gente 
Quebra a perna alegremente, 
Brincando um braço fratura.93 

 
Conforme afirma Minois, “O novo suscita antes a troça, no sentido de que 

surpreende, choca, quebra a norma e a convenção, seu aspecto estranho e desconcertante é 

presa fácil para o espírito cômico”.94 Deste modo, torna-se aceitável que o eu-lírico condene a 

atitude dos cidadãos que em nome do progresso e dos modismos, adotam novos hábitos, 

aceitando até mesmo eventuais fraturas decorrentes da patinação. Através do tom debochado, 

critica o comportamento daqueles que se consideravam elegantes por freqüentarem o clube de 

cartola e paletó. Estes cidadãos, no ponto de vista do eu-lírico, pensavam que estavam se 

divertindo, porém divertiam muito mais aqueles que assistiam aos seus tombos, como se 

fossem palhaços no picadeiro do circo.  

Criticando os modismos criados pela sociedade capitalista, os versos de O vestido 

carmesim95, de Bruno Seabra96, criticam o comportamento feminino. De modo humorístico o 

eu-lírico relata o diálogo de algumas mulheres as quais se preocupam apenas com os 

modismos e discutem a respeito de um vestido. O comportamento das mulheres é satirizado, 

ressaltando suas preocupações fúteis. Exaltando a beleza de sua amada, o eu-lírico deseja vê-

la distante de tais amenidades, pretendendo que ela se destaque perante as outras por seus 

atributos naturais, não devido ao vestido. 
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Qorpo-Santo97 também teve seus textos publicados nas páginas d’O Diabrete. O 

periódico, além de publicar dois poemas do autor, apresenta sua obra aos leitores, elogiando o 

talento do escritor devido à originalidade, mencionando: “De um interessante livro de versos, 

publicado na capital da província e produção do mui popular Sr. Campos do Leão Corpo 

Santo98, extraímos os seguintes versos que primam pela originalidade de pensamentos”.99 O 

modo como O Diabrete apresenta os poemas de Qorpo-Santo difere do modo como a crítica 

literária do período considerava as obras do autor. De acordo com Martins (1978), Qorpo-

Santo era “considerado insano pelos contemporâneos”. O espírito inventivo e os espaço mais 

democrático d’O Diabrete possibilitou que os poemas, embora em pequeno número, apenas 

dois, chegasse ao público leitor ainda no decorrer do século XIX.  Os poemas publicados 

apresentam “estilo inventivo e novidadoso”100, ironizando os hábitos dos rio-grandenses: 

Por ser sábado, 
Fui à missa, 
E de preguiça 
Comi cagado [sic] 
Não de preguiça 
Mas de avareza, 
Comi Tereza, 
Comi lingüiça.101 

 

No poema A missa, Qorpo-Santo apresenta uma crítica, mascarada por versos 

aparentemente absurdos, à religiosidade das pessoas que embora freqüentem a missa aos 

sábados, cultuam sentimentos como a avareza, não vivenciando a religião, mas fazendo dela 

uma prática rotineira. A crise econômica também é abordada no poema, pois por não ter 

dinheiro, o eu-lírico não pode escolher a mulher, contentando-se com Tereza. Devido à falta 

de recursos financeiros, também é obrigado a comer lingüiça, prato popular, típico das 

camadas mais populares que se alimentavam de charque e lingüiça, tendo em vista o elevado 

preço da carne. 

A imponência do gaúcho também foi questionada por um poema de Qorpo-Santo: 

Um lenço  
Suspenso ao pescoço 
Perto do osso 
Do espinhaço 
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Do cachaço 
Batia ao vento 
Qual cata-vento!102 

 
A descrição do lenço utilizado pelos gaúchos é aparentemente séria, porém o último 

verso que o compara com um cata-vento movimentando-se no vento ridiculariza a 

indumentária gaúcha, comparando-a a um brinquedo infantil, maculando a seriedade do herói 

do pampa, uma vez que o lenço da indumentária gaúcha não era um mero acessório, mas sua 

cor e o modo como era preso revelavam as ideologias e crenças. Sendo assim, ao compará-lo 

com um cata-vento, o eu-lírico insinua a inconstância das crenças ideológicas daquele que o 

usa, pois o lenço movimenta-se de acordo com a direção do vento. Ao insinuar que o gaúcho é 

volúvel, mudando de opinião e crença de acordo com a situação, o eu-lírico aponta uma 

grande falha de caráter no herói rio-grandense conhecido por ser destemido e lutar com 

firmeza pelos seus ideais. 

Críticas contra o abuso de poder dos governantes em relação ao povo foram 

publicadas através de versos. No poema Fábula: o rei e o relógio, o rei, uma metáfora do 

governo, julga-se capaz de até mesmo controlar o tempo manipulando os ponteiros do relógio: 

O rei pensou – quem pode sabidamente 
Um povo governar 

Porque não há de as molas de um relógio 
Certeiro regular!...103 

 

O rei, abusando de sua posição hierárquica, utiliza-se de meios não adequados para 

regular o relógio. Os ponteiros deveriam ser regulados apenas com uma chave específica, mas 

ele o faz sem utilizá-la, usando seus próprios meios, os dedos, criando uma grande confusão. 

Todo poema faz alusão ao modo como os governantes administravam o país, a província e o 

município, pois seguindo a teoria de Maquiavel que afirma que os fins justificavam os meios, 

utilizavam-se de todos meios disponíveis para satisfazerem suas necessidades pessoais, sem 

se preocuparem com as conseqüências dos seus atos ou dos prejuízos que poderiam causar ao 

povo. O poema apresenta, na última estrofe, seguindo o padrão das fábulas, a moralidade da 

pequena história narrada, num tom de otimismo, pois o eu-lírico revela-se solidário àqueles 

que são usados e/ou obrigados a desempenharem determinadas funções para que os 

governantes inescrupulosos atinjam seus objetivos e tem esperança de que a História, um dia, 

condene este tipo de comportamento político.  

Os ataques à atuação do governo eram recorrentes nas publicações d’O  Diabrete. 

Em uma de suas edições, publicou-se um poema criticando a atuação do governo e acusando-

o  de até mesmo corromper o clero: 
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O desrespeito do clero, 
O proceder mau e fero, 
Que tem tido algum prelado: 
Padre e povo confusos, 
Na igreja tantos abusos 
É o governo o culpado!104 

 
O refrão presente nas estrofes do poema expressa o descontentamento e as críticas ao 

proceder do governo, considerado culpado pelas problemáticas que afetavam o país. Os 

versos do poema bradam a indignação do povo contra a crise vivenciada devido à má 

administração e ao desinteresse dos governantes pelas reais necessidades do país. O eu-lírico, 

através da enumeração de argumentos fortes, tenta convencer o leitor, alertando-o para o 

descaso do governo: 

O cego está enxergando, 
E a boa razão mostrando 
É o governo o culpado!105 

 
Através de metáforas fortes, afirmando que até mesmo um cego é capaz de enxergar 

a caótica situação enfrentada pelo país, o eu-lírico chama a atenção e clama pela consciência 

dos leitores para que alguma atitude seja tomada, pois sozinho não poderia fazer nada além de 

versos. 

As rimas bem-humoradas e o tom jocoso, não mascaram a intenção moralizante de 

criticar e ditar regras de comportamento aos cidadãos. Criticando e revelando a hipocrisia da 

sociedade e apresentando sugestões de comportamento e atitudes ideais, o periódico publicou 

o poema de Santos de Azevedo106.  O poema, intitulado Lá isso sim... Lá isso não, apresenta 

uma estrutura que oscila entre as atitudes positivas e negativas, entre o que se deve ou não 

fazer, apresentando uma visão bastante maniqueísta do comportamento social. A dinâmica do 

poema que move este processo oscilatório são as críticas bem-humoradas e a percepção do 

eu-lírico para fatos que passam despercebidos. 

O eu-lírico apresenta uma visão bastante tradicional das relações humanas. As 

críticas não são feitas para que ocorram mudanças, mas para que a estrutura tradicional seja 

mantida. Desta forma, apresenta uma perspectiva patriarcal e machista de acordo com a qual é 

permitido ao homem branco divertir-se, alcoolizar-se, escolher as mulheres com as quais 

deseja dançar, trabalhar pouco. O trabalho é visto como um castigo, uma atividade penosa, tal 

idéia retoma o mito bíblico da origem do trabalho, o qual teve sua origem no pecado original. 

Tal idéia é ainda reforçada pelas concepções da sociedade escravocrata que justifica à 
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necessidade da posse de escravos para que os membros das classes sociais mais abastadas 

sejam poupadas do trabalho. Sendo assim, torna-se aceitável, que os homens de bem 

trabalhem pouco, enquanto os negros e os vilões realizem as tarefas mais exaustivas, tendo 

em vista que são impuros, conforme os versos: 

Mas trabalhar noite e dia 
Como um negrão ou um vilão, 
Lamentando a sorte ímpia107 

 
A única crítica ao comportamento masculino que contraria os costumes da época é 

feita em relação ao casamento por interesse, embora seja defendida a idéia tradicional, que 

após tanta diversão e beberagem, o homem encontre uma donzela para ser desposada ainda 

que esta seja pobre: 

Ir casar c’uma donzela 
Tão pura como um – jasmim – 
Embora pobre, mas bela, 
[...] 
Mas ir casar c’uma velha 
Ou feia como um dragão 
Sem fazer boa – parelha – 
Gritando sempre de esguelha 
Que o dote me pôs na mão!... 
Lá isso não.108 

O eu-lírico se contradiz a respeito de sua opinião a respeito do casamento, na décima 

terceira e décima quarta estrofes, defendendo o casamento com uma donzela e condenando as 

uniões por interesse financeiro. Na vigésima estrofe reafirma que o homem deve namorar 

moça formosa; no entanto, na vigésima primeira estrofe afirma que o homem deve cortejar 

sua amada, declarar seu amor, iludi-la, mas não deve conduzi-la ao altar:  

Mas amá-la mui deveras 
Com amor e com paixão 
Dizer-lhes frases sinceras: 
E ao altar ir com veras 
De esposo e lhe dar a mão... 
Lá isso não.109  
 

Os versos do poema Educação, de Arthur Azevedo110, satirizam a educação de 

acordo com os novos princípios morais da sociedade. Os versos mantêm a estrutura de 

diálogo, registrando uma conversa entre o irmão caçula e o mais velho. Quando o caçula 

questiona e critica a conduta do irmão, é subornado no intuito de desviá-lo do assunto, 

conforme os versos: “Antes que o outro a exposição conclua, / O mais velho, por única 
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resposta, / Tira do bolso uma gazua”.111 A atitude do irmão mais velho revela o 

comportamento da sociedade capitalista, que desde cedo já desperta o interesse dos jovens 

pelo dinheiro, os quais passam a relegar a segundo plano os valores éticos e morais e, 

seguindo o exemplo dos mais velhos, passam a querer comprar tudo e todos. 

A sátira e ironia dos versos publicados n’O  Diabrete também desmascararam 

senhores sisudos. Os versos de Episódio amantético, de Juvenal112, satirizaram o 

comportamento de um distinto dono de armazém revelando suas tendências homossexuais. O 

poema de tom narrativo conta o momento em que o dono do armazém apaixona-se por um 

jovem rapaz: 

Os modos adamados e dengosos 
A fala – puro açúcar refinado 
Os olhos rutilantes, buliçosos, 
Finalmente um perfeito namorado!113 

 

Embora estivesse encantado com a imagem elegante do rapaz, mantém o tom 

cerimonioso e arrogante. O rapaz, num tom um pouco misterioso, revela o amor por um bem 

do dono do armazém: 

Escute, amigo, os meus cruéis delírios. 
Ouça os martírios deste peito meu! 
Ai! Se soubesse que minha alma agora... 
Suspira e chora por um bem que é seu...114 
 

O uso de reticências marcando a interrupção da fala contribui para a criação da 

expectativa no leitor. Através dos elementos do texto, da descrição da reação do velhote, 

somos levados a crer que o rapaz também era homossexual e que teria procurado o homem 

para declarar seu amor. No entanto, esta expectativa é quebrada na décima quinta estrofe, na 

qual o moço revela: 

Sofro de amores! Sua filha é bela 
É flor singela dos jardins do sul! 
Grava em peito luminoso o rastro 
Bem como um astro no infinito azul!115 

 

O moço havia ido ao encontro do velhote para pedir a permissão para namorar sua 

filha Quitéria. O velho inconformado pede ao empregado Chico um cabo de vassoura para 

expulsar o rapaz do seu escritório; este abandona o recinto “tremendo de terror”! 
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As prostitutas também foram alvos dos versos satíricos d’O Diabrete. O poema Dois 

tipos apreciáveis, escrito por Imperatriz116, satiriza em especial “duas célebres Cocotes”, 

consideradas muito fortes no jogo do amor por não se apaixonarem com facilidade, pois 

procuravam e se interessavam pelo dinheiro, não pelos homens: 

E tão assíduas procuram 
O que apelidam tetéias 
Que quando voltam da choldra. 
Vem satisfeitas; vem cheias.117 
 

Os versos revelam que estas mulheres comportam-se como damas, embora sejam 

populares no município como prostitutas: 

Se na rua encontrares, 
Muito sérias, e com véu... 
Uma vai comprar calçado 
Outra vai buscar chapéu.118 
 

Os termos em itálico sugerem que talvez as mulheres não estejam realmente indo 

fazer compras. Ainda que estejam com aparência séria e usando véu podem estar indo ao 

encontro de algum amante, assim como faziam algumas senhoras consideradas respeitáveis 

pela sociedade. Ainda que condene o comportamento das cocotes, o eu-lírico reconhece que 

elas “são terríveis, tentadoras”. 

Criticando o sistema capitalista que a tudo atribui valor, transformando até mesmo 

sentimentos e pessoas em bens de consumo, o poeta Roussado119 escreveu Flores d’algibeira. 

No poema, o dinheiro é considerado “um atrativo convincente”, “uma eloqüente expressão de 

amor”. Até mesmo os males causados pelo amor podem ser curados através do dinheiro: 

Se desgraçado pelo amor traído 
Já teu sentido pela vida o tédio, 
Aí não te mates, comprarás cautelas, 
Nas amarelas acharás remédio120 
 

Os versos satirizam a ganância das pessoas que não têm outro objetivo a não ser 

ganhar dinheiro. Até mesmo diante da morte de um ente querido preocupam-se apenas com os 

bens que herdarão: 

Pobre viúva em soluçar dorido 
Vendo estendido do seu marido morto, 
Embora a dor lhe despedace as fibras 
Herdando libras, logo tem conforto.121 

                                                
116 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
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119 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
120 ROUSSADO. Flores d’algibeira. O Diabrete. Rio Grande, 1° de jun. 1879, p. 3. 
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Conforme exemplificam os poemas publicados nas páginas d’O Diabrete, a sátira 

revela-se “numa figura rebelde a tudo”.122 O uso recorrente da sátira e da ironia é justificado 

pela rebeldia e pelo inconformismo do homem que, apegado aos valores do passado, torna-se 

incapaz de se adaptar às transformações sociais. À medida que percebe a falência dos valores 

do passado, diante dos novos tempos, o poeta prefere atacar, sob o pretexto moralizador, tudo 

o que ameace a harmonia e as verdades preconizadas pela tradição. 

 

 

 

 

 
 
2.1.2  Religiosidade 

 
 
 
 
Embora não tivesse vínculos com a Igreja Católica e publicasse duras críticas ao 

comportamento de alguns fiéis e padres, O Diabrete publicou poemas que abordavam a fé 

cristã. É importante ressaltar que o periódico não era contra a Igreja, apenas criticava os 

comportamentos daqueles que se desviavam da doutrina pregada pelo cristianismo, atacando 

com críticas incisivas a corrupção e a hipocrisia que a contaminava. Ao criticar tais desvios de 

conduta, o hebdomadário revelava uma grande preocupação com a decadência da Igreja. 

As críticas, ironias e sátiras publicadas pel’O Diabrete visavam sempre o 

anticlericalismo atacando o comportamento das pessoas, seguindo seu propósito de punir 

através do riso. Nunca atacavam a fé cristã e respeitavam Deus, mesmo que questionassem 

alguns rituais e dogmas católicos.  

Defendendo uma visão bastante tradicional do cristianismo, O Diabrete publicou o 

poema Ashasverus, de Júlio César.123 O poema aborda a saga do povo judeu que por não ser 

cristão, foi vaticinado a peregrinar pelo mundo. O caminhar do judeu é penoso e solitário, já 

que Deus não o acompanha, uma vez que os judeus negaram sua existência como Cristo, deste 

modo: “Seus prantos e ais ninguém os escuta, /Ninguém o conforta na senda escabrosa!”124 

Mesmo os homens de fé cristã negam ajuda, ainda que devam amar o próximo, não 

conseguem perdoar o desprezo por Cristo, sendo assim, o judeu: “É sempre ultrajado, 
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sofrendo martírios / O mundo percorre sem nunca parar.”125  O judeu passa a desejar a morte 

constantemente, pondo um fim no seu martírio, porém Deus parece não ouvir suas preces, 

fazendo-o penar e expiar suas culpas. 

O poema retrata um judeu arrependido e que através do sofrimento aproxima-se 

muito da figura de Cristo na Via Sacra: 

E o triste judeu com os pés achagados, 
Seu sangue vertendo de enormes feridas, 
Lá vai caminhando, só tendo por bens 
As tristes lembranças das eras já idas.126 

 

Os pés achagados, o sangue que verte, as feridas, o sofrimento o tornam à imagem e 

semelhança de Cristo. Assim, o eu-lírico afirma que embora o tormento seja longo, o judeu 

encontrará a misericórdia divina no Juízo Final, tendo em vista o seu arrependimento. 

De acordo com a visão tradicional da Igreja Católica, o sofrimento nos aproxima de 

Deus, enquanto que o riso e o divertimento nos afastam, à medida que nos torna mais 

humanos, mais próximos do mundo e do seu materialismo. 

Defendendo esse preceito, F. Gomes do Amorim127, publicou o poema Num álbum. 

O eu-lírico defende a idéia e aconselha o homem a ser mais desprendido dos bens materiais, 

do luxo, e ainda que rico não se esqueça de louvar e bendizer a Deus: 

Ao que passa em delícias a existência 
Que é rico de saúde e de dinheiro, 
Não custa ser honrado e justiceiro. 
E louvar com fé viva a Providência.128 
 

O eu-lírico vê na fé a recompensa pelo sofrimento e pelas injustiças ao homem 

honesto, porém pobre, tão desprezado pela sociedade. O homem pobre, sofredor, vive à 

margem da elite da sociedade, porém estará entre os eleitos do Reino dos Céus. 

A solidão provocada pelo mundo moderno e o questionamento em relação aos 

valores e certezas do passado provocam o sofrimento. O consolo do homem de fé é crer que 

esta dor o aproxima de Deus, tornando-o mais semelhante a ele. A quadra Mudança, de L. de 

C.129, retrata o sentimento de dor diante da quebra da harmonia e das certezas do passado: 

Ontem tudo era paz dentro em minh’alma 
Tudo sorria amor, esp’rança e luz; 
Hoje tateio a treva do infinito 
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Ao Gólgota levando minha cruz!130 
 

O eu-lírico resigna-se ao sofrimento, aceitando que tenha que carregar a sua cruz, 

assim como Cristo fez, embora não saiba muito bem onde irá chegar. É a dúvida que o torna 

humano, pois Cristo sabia o motivo que o impulsionava a carregar a cruz. O eu-lírico 

desconhece seu destino, apenas o aceita. 

Mesmo o sofrimento por amores não correspondidos são comparados ao martírio de 

Cristo. No poema Três anos131, de Lúcio de Castro132, o autor utiliza algumas metáforas que 

aludem à Paixão de Cristo. O eu-lírico menciona que o peso do sofrimento o faz falecer sobre 

sua cruz e o arrasta para o Calvário. O eu-lírico sofre por amor, assim como Cristo. Por ser 

Deus, Cristo sofre por amor a toda a humanidade. Em contrapartida, o eu-lírico, por ser 

homem, sofre pelo amor de uma mulher, tornando-se parecido com Cristo na medida em que 

sofre pelo próximo. 

No poema Resignação, de L.133, o eu-lírico também se aproxima de Deus através do 

sofrimento causado por um amor não correspondido. Diante da desilusão amorosa e a 

descrença na vida, a qual sem amor perdera o sentido, o sujeito poético clama pela ajuda 

divina, uma vez que apenas Deus poderá aliviar seus tormentos: 

O que me resta?... Só Deus 
Pode nos arcanos seus, 
Minorar os males meus 
Revivendo a fé perdida!134 
 

Exaltando a magnitude de Deus como autor e condutor da vida, D. Francisco de 

Quevedo135, escreveu A comédia da vida.136 O poema foi publicado como no original e, 

apesar de ter o título em língua portuguesa, apresenta os versos em língua espanhola, sendo a 

única obra publicada em língua estrangeira nos exemplares consultados. 

Neste poema, o eu-lírico compara a vida no mundo ao teatro. Deus seria o diretor e 

distribuiria os papéis a serem representados aos atores, cuja tarefa seria desempenhá-los da 

melhor maneira possível. O eu-lírico não crê que o homem possa construir sua história e agir, 

sem a presença de Deus. É Deus, o autor da vida, assim como fez em Adão, que sopra o 
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ânimo e distribui os talentos para que os homens interajam na sociedade, cabendo-lhes apenas 

a resignação diante dos desígnios divinos. 

No poema O gênio da humanidade, de Tobias Barreto de Menezes137, o eu-lírico se 

expressa na voz do próprio Deus, o qual se apresenta como um ser onipresente e onisciente: 

Se eu quem assiste às lutas 
Que dentro da alma se dão, 
Quem sonda todas as grutas 
Profundas do coração.138 
 

Deus é capaz de penetrar no íntimo do ser humano, porém não se revela como um 

mero observador que a tudo vê, tudo sabe, mas está diante do homem afirmando ser a própria 

humanidade: “A humanidade sou eu”.139 Ao fazer esta revelação, Deus aproxima-se tanto do 

homem ao ponto de se fundir a ele. Sua presença não se revela apenas no esplendor da 

natureza, mas inclusive nas fraquezas humanas, ainda que estas lhe causem muita dor: 

As minhas barbas de monge 
Tem seis mil anos de dor; 
Entrei por todas as portas 
Das grandes cidades mortas 
Aos bafos do meu corcel, 

E sinto ainda os ressabios 
Por beijos que dei nos lábios 
Da prostituta de Babel.140 
 

Deus apresenta-se misericordioso, sendo acima de tudo o amor, resistindo ao longo 

da história, das transformações sociais. O eu-lírico revela ainda que mesmo os ímpios 

acreditam em Deus ao crerem e vivenciarem o amor: 

O ímpio diz: anoitece! 
O justo diz: amanhece! 
Vão ambos na sua fé 
E as tempestades que abalam 
A crença d’alma, que estalam, 
Só eu resisto de pé!141 

As páginas d’O Diabrete não publicaram apenas poemas apresentando aspectos 

positivos em relação à fé cristã e à Igreja Católica. Os versos de Memórias de um sacristão, 
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de Múcio Teixeira142, descrevem acontecimentos religiosos que revelam a hipocrisia daqueles 

que freqüentavam a Igreja. 

Na primeira estrofe deste poema, o eu-lírico, o sacristão descreve um batizado. A 

criança recebe o nome de Maria, porém não foi concebida sem pecado como a Virgem. O 

sacristão insinua que um homem que observava o batizado seria o pai da criança. O 

nascimento de uma criança fora de um matrimônio abençoado por Deus e pela Igreja era, e 

ainda é, considerado uma ofensa grave aos preceitos bíblicos e do catolicismo. 

O sacristão condena também o casamento, como união indissolúvel, questionando se 

os noivos “serão na alma como em corpos unidos”143, revelando ainda que tenham 

envolvimento com outras pessoas. Novamente, o eu-lírico, mesmo sendo membro da Igreja, 

condena a falta de seriedade com a qual as pessoas recebem os sacramentos. 

As dúvidas em relação às promessas de vida eterna e o encontro com Deus no 

Paraíso são questionados pelo sacristão, que apresenta uma visão materialista da vida, 

preocupando-se apenas com a jornada terrena, sem se preocupar com ou esperar uma vida 

espiritual além da morte, afirmando: “Nascer, amar, morrer: depois... que importa?!...”144 

No poema Away!, Múcio Teixeira novamente critica o catolicismo que “a mais de 

seis mil anos/ Conserva numa cruz pendido e solitário!”145 seu maior mártir. O poema 

questiona a distância da imagem heróica de Cristo do homem, embora a imagem solitária 

remeta ao sentimento mais recorrente no âmago do homem moderno: a solidão. O eu-lírico 

clama que novas teorias sejam semeadas, pois diante do advento da modernidade torna-se 

indispensável que a fé e a religião se transformem para que possam fortalecer o homem, 

esclarecendo-lhe o que a ciência não é capaz de explicar. Ao mesmo tempo que deseja romper 

com as teorias e crenças do passado, o eu-lírico recorre a elas para ter uma certeza em meio a 

um mundo caótico. Assim, numa atitude romântica caracterizada pela oscilação entre atitudes 

e sentimentos antagônicos, reconhece que a Ciência sem a Fé torna-se cega, imperfeita: “E o 

crânio que reflete a luz do sol da ciência/ Tem a vista moral da homérica cegueira!...”146 

Conforme Guilhermino Cesar (1971:227), Múcio Teixeira não possuía um programa 

claro de sua poesia. Mesmo assim, encheu “de ruído e brilho um largo período da história 

literária rio-grandense”147, devido à sua versatilidade e publicações de diversos estilos 

poéticos e gêneros literários. O historiador afirmou que, mesmo que não seja possível 
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enquadrar a obra de Múcio Teixeira em uma determinada escola literária, o poeta apresenta 

características predominantemente românticas: 

Ante um autor da complexidade mental de Múcio 
Teixeira, as distinções que se estabeleçam, com o 
fim de enquadrar-lhe a obra em determinada escola, 
fatalmente serão prejudicadas por aparências 
formais, em detrimento da medula, do recheio, da 
alma que a vivificou. E esta, no homem das letras, se 
mostra vincada pela predestinação romântica. Entre 
o choro de Casimiro e o esbravejar de Castro Alves, 
a melancolia de Álvares de Azevedo e o cepticismo 
de Junqueira Freire, moveu-se Múcio Teixeira com 
uma naturalidade que os distanciou dos 
companheiros locais.148 

 

O espírito contestador diante do reconhecimento de “um presente que ele preferia 

inexistente”149, impulsionou Múcio Teixeira a questionar os valores do passado. Assim, o 

poeta ataca a Igreja revelando a corrupção, o modo teatral como os que se dizem fiéis 

participam das celebrações, desmascarando as atitudes hipócritas socialmente aceitas, embora 

reconheça a importância da fé do homem moderno. 

Denunciando a má conduta de alguns padres, um poeta de iniciais A. de P.150, 

escreveu o poema Pecado mortal151. O eu-lírico descreve o comportamento de um padre 

capelão agredindo-lhe com palavras ásperas, chamando-o inclusive de patife por não ouvir a 

confissão de uma beata, pois cochilava. O descaso do padre, que inclusive sorvia rapé, 

absolvendo um pecado mortal (comer carne assada na Sexta-feira Santa), revela a banalização 

dos sacramentos. A confissão é o sacramento da reconciliação com Deus, mas diante de tais 

atitudes perde o sentido. Ao satirizar o comportamento do padre, o eu-lírico questiona até que 

ponto alguém que não desempenha as atividades religiosas com seriedade e ainda é viciado 

em rapé pode ser capaz de representar Deus e ainda absolver os pecados dos fiéis. 

Em Fábula da época. A opinião nacional, o autor de pseudônimo Tiradentes152, 

apresenta em seus versos o conflito entre a fé e os princípios cristãos com os novos valores do 

mundo capitalista. O texto, mantendo uma estrutura semelhante aos textos dramáticos, aborda 

a perda de poder da Igreja Católica diante do relativismo dos valores, do processo reificador 

do qual o homem é vítima, da ausência da coletividade e dos avanços científicos que levam a 
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sociedade a perceber o mundo através de novos paradigmas, contestando as estruturas 

tradicionais: 

Os alicerces da Fé. 
Aos meus impulsos se desfazem 
As crenças e as religiões 
E as antigas preocupações...153 
 

O Diabrete não criticou apenas o comportamento dos padres, como também o 

fanatismo religioso, publicando versos satirizando o culto da Nossa Senhora da Salete: 

Água cura aneurisma 
Mau olhado, formigueiro 
É milagre admirável.154 

 

O eu-lírico revela dúvidas em relação à água que cura qualquer mal, do mais simples 

ao mais complexo, embora a Igreja estivesse divulgando-a como milagrosa e difundida a 

devoção a Nossa Senhora da Salete. 

O poema O hipócrita, de C.S.155, apresenta duras críticas àqueles, que embora 

tenham conduta duvidosa e comportamento cínico, apresentavam-se no templo fingindo rezar. 

O hipócrita, descrito pelo eu-lírico, transfigura-se ao longo do poema, deixando transparecer: 

“um rosto sombrio e triste” devido aos “remorsos do coração”.156 Mesmo sendo um homem, 

criado à imagem e semelhança de Deus, torna-se maldito por sua conduta não ser condizente 

com a de um filho de Deus. 

As críticas apresentadas através de versos não tiverem como alvo apenas a Igreja 

Católica; o Reverendo Vanordem, da Igreja Protestante, foi duramente criticado não apenas 

por recorrentes notas e artigos publicados n’O Diabrete, mas também por um poema. 157 O 

eu-lírico denuncia que o reverendo será chamado a depor na polícia devido à sua conduta, 

critica a atitude do reverendo de fazer negócios com certa companhia e acusa-o de ser um 

impostor, pois apesar de professar o cristianismo, é judeu.  

Os poemas publicados pel’O Diabrete seguiam a linha discursiva do periódico a qual 

seja, a crítica, a  sátira e a ironia. Sendo assim, é natural que os poemas que abordavam a 

religiosidade não apresentem, na sua grande maioria, uma visão contemplativa de Deus e da 

Igreja Católica. Os poemas, assim como os artigos do hebdomadário, criticavam e 

denunciavam os desvios de conduta que comprometiam o progresso e a moral da sociedade 

rio-grandina, inclusive no que diz respeito ao seu comportamento religioso. 

                                                
153 TIRADENTES. Fábula da época. A opinião nacional. O Diabrete. Rio Grande, 11 de mai. 1879, p. 6-7. 
154 SEM AUTOR. Sem título. O Diabrete. Rio Grande, 11 de mai. 1879, p. 8. 
155 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
156 S., C. O hipócrita. O Diabrete. Rio Grande, 18 de mai. 1879, p. 2. 
157  PROTESTANTE, Um. O.D.C. O Diabrete. Rio Grande, 30 de jan. 1881, p. 7. 



 
 
 
 
2.1.3  Saudade 

 
 
 
 
A saudade é uma presença constante na produção poética nacional. Tal característica 

reflete-se em nossas obras literárias, as quais expressam de maneira singular nosso modo de 

estar no mundo. O sentimento de saudade que nos arrebata a alma é diferente dos demais 

povos, por ser híbrido. Assim como nossa raça, surgiu da fusão da saudade presente nos 

lusitanos, da melancolia indígena e da profunda tristeza dos negros. 

Esses grupos étnicos exilados de sua pátria e/ou distantes de um passado idealizado 

nos legaram o pesado fardo de vivermos suspirando e sofrendo pelo que está distante, não só 

no que se refere ao plano geográfico e temporal, mas também no que diz respeito ao plano da 

idealização. É neste sentimento saudosista que nos reconhecemos e que torna, portanto, os 

poetas que o expressam com maestria “homens do seu tempo e do seu país”158, conforme 

propôs Machado de Assis. 

No poema Num álbum, de Annália Vieira do Nascimento159, a saudade desperta um 

sentimento duplo: faz o eu-lírico recordar os momentos vividos e o leva a crer que estes 

poderão permanecer vivos através da memória. A lembrança do eu-lírico seria o consolo para 

a tristeza e os prantos de saudade: 

Quando tu’alma se banhar em prantos 
Em horas de tristeza e de saudade, 
Recorda-te de mim!160 
 

A natureza neste poema deixa de ser um mero cenário e passa a interagir com os 

sentimentos do eu-lírico. Ao sentir-se solitário, a floresta emudece, embora as “verdes folhas 

silvestres” agitadas revelem a inquietação gerada pela saudade e a esperança de eternizar sua 

presença através das lembranças. A esperança é enfatizada pela coloração verde das folhas. A 

amada do eu-lírico é comparada a uma ave, e esta comparação reforça a promessa do 

regresso, pois embora as aves migrem para diversos lugares, geralmente retornam. 

Múcio Teixeira também cantou a saudade. No poema Away!, embora deseje 

caminhar para o futuro, a saudade o impulsiona para a segurança do passado. O eu-lírico 

                                                
158 ASSIS, Machado de. Instinto de nacionalidade e outros ensaios. Porto Alegre: Mercardo Aberto, 1999. p. 18. 
159 Annália Vieira do Nascimento nasceu em Porto Alegre em 1855. É irmã de João Damasceno Vieira 
Fernandes. Publicou seus poemas em jornais e revistas. Cf.: Sacramento Blake (1883, v.1: 97), não há registros 
de que a autora tenha publicado suas obras em um livro. 
160 NASCIMENTO, Annália Vieira do Nascimento. Lembranças – Num álbum. O Diabrete. Rio Grande, 3 de 
nov. 1878, p. 6. 



precisa duelar com o desconhecido, e o porvir para prosseguir. Imbuído de saudades 

apegando-se ao passado idealizado, porém consciente da impossibilidade de reconstruí-lo, 

convida os leitores para, assim como ele, vestirem “as clâmides modernas”.161 É preciso ter 

olhos no futuro, mas é impossível não ter saudades e não carregar as marcas do passado. O 

eu-lírico justifica que as clâmides, que remetem ao passado, a herança grega, dariam mais 

“heroicidade e coragem” para enfrentarmos “as vertigens”162, o medo do futuro, já que é 

impossível escapar dele. 

O saudosismo provoca a idealização da infância, considerada o período mais 

esplendoroso da vida. O desejo de retornar à infância e resgatar o passado faz com o eu-lírico 

de Um brinco163, de João Lemos164, alerte um menino que brinca displicentemente à beira-

mar. O menino, representando o espírito infantil, não se preocupa com o futuro, nem teme a 

vida; entretanto, o eu-lírico, temendo a efemeridade do tempo, que roubará a infância do 

menino, alerta-o para que não permita que a vida lhe roube tão preciosos momentos. 

A saudade da mãe é alimentada pelo desejo de regressar à infância. Na infância 

somos protegidos e encontramos no seio da mãe todas as respostas para as nossas inquietudes 

e necessidades. Ao crescer somos obrigados a enfrentar o mundo sozinhos, descobrindo que 

na vida há mais sofrimentos e desilusões do que alegrias. Os versos de A minha mãe, de 

Antônio Araújo de Sampaio, cultuam o amor materno como se fosse a expressão de amor 

mais sublime e revelam o quanto o eu-lírico sofre por estar longe de sua querida mãe. Embora 

reconheça a impossibilidade, o eu-lírico deseja regressar à proteção do colo materno: 

Se eu pudesse volver ao seio terno 
E, as carícias gozar do amor materno 

Quão feliz eu seria!... 
Nunca mais te deixaria docemente, 
Ia teu lado viver eternamente, 

Na mais perfeita alegria!!!...165 
 

O desejo de regressar à pátria é também uma preocupação deste poeta cujo coração 

está repleto de saudades. Em Fim e princípio, Antônio Araújo de Sampaio, expressa o desejo 

de voltar a viver em sua terra natal: 

Ver tudo que a saudadi doei [sic] 
Grata lembrança me conduz a mente 
A Deus deixando este solo amego [sic] 
Volver a pátria e lá viver contente166 
 

                                                
161 TEIXEIRA, Múcio. Away! O Diabrete. Rio Grande, 21 de dez. 1880, p. 7. 
162 Id. 
163 LEMOS, João de. Um brinco. O Diabrete. Rio Grande, 8 de set. 1878, p. 7. 
164  
165 SAMPAIO, Antonio Araújo de. A minha mãe. O Diabrete. Rio Grande, 5 de out. 1879, p. 7. 
166 Id. 



O sentimento de saudade é intensificado pelo exílio da terra natal. Em homenagem a 

João de Lemos167, Gonçalves Crespo escreveu o poema João de Deus. Os versos expressam o 

tormento causado pela saudade. O poeta exilado “toda noite suspira magoado”. Acalentam 

seu coração e aliviam sua dor as lembranças da infância, o poema Lua de Londres168, embora 

ondulem em sua “alma vagamente trêmulas notas de fugaz tristeza...”169 A tristeza abate o eu-

lírico devido à impossibilidade de regressar a sua terra natal, embora possa visitá-la em 

sonhos, lembranças e versos, encontra-se fisicamente impedido de lá retornar. 

O tom discursivo d’O Diabrete foi marcado pelo movimento oscilatório entre o 

ontem e o hoje, que caracteriza a saudade. Ao criticar o presente, o periódico, numa atitude 

romântica, nega-o, idealizando o passado. Porém, os poetas românticos abatiam-se pela 

tristeza de saber que seria impossível regressar ao passado, podendo somente revisitá-lo 

através das lembranças, dos sonhos e da literatura. O Diabrete, no entanto perseguia a utopia 

de remodelar a sociedade, punindo as atitudes que a distanciasse do passado glamouroso e 

idealizado. 

 
 
 
 
2.1.4  Morte 

 
 
 
 
O descontentamento em relação ao tempo presente expresso constantemente através 

das críticas, da sátira, da ironia e a saudade do passado idealizado provocou nos poetas do 

século XIX o desejo de evadir o presente sucumbido a dor. Por este motivo, há “uma 

aproximação da morte no caminho desse sujeito que volta”170, o constante retorno ao passado 

através do sonho, das lembranças, da saudade alimenta o desejo pela morte, uma vez que 

revela a realidade idealizada que não poderá ser revivificada. Essa “psicologia da fuga espelha 

a incapacidade do romântico-decadente de aceitar e naturalmente de transformar as pressões 

do meio”.171 

A morte representou nas obras dos poetas românticos um processo libertador, pois 

somente através dela o exílio social provocado pela saudade e pelo descontentamento com o 

mundo, que leva o poeta a se isolar dos outros, criando um mundo próprio, teria fim.  

                                                
167 João Lemos. Poeta romântico português. Nasceu em Portugal em 1819 e faleceu em 1890. Cf.: 
http://www.dla.furg.br/ecodosul/biojl.htm . 
168 Poema escrito por João de Lemos, poeta romântico português, durante seu exílio na Inglaterra. Cf.: 
http://www.dla.furg.br/ecodosul/biojl.htm . 
169 CRESPO, Gonçalves. João de Lemos. O Diabrete. Rio Grande, 3 de nov. 1878, p. 7. 
170 SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro.: UFRJ, 1993. p. 100. 
171 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 37ª ed. São Paulo: Cultrix, 2000. p. 119. 



O interesse pela morte foi registrado em versos nas páginas d’O  Diabrete. Um autor 

de pseudônimo Diabinho172, publicou um poema a respeito do considerado “mal do século”: a 

tristeza, a doença e a morte que ceifava a vida de jovens poetas. O poema Paroxismo expressa 

o paradoxo provocado pela morte na vida dos jovens, os quais eram a própria representação 

da contradição. Por sua juventude e vigor deveriam representar e serem apaixonados pela 

vida, mas os laços com a morte tornavam-se cada vez mais estreitos. 

O sujeito poético, deste poema, lamenta a proximidade da morte, pois ainda que o 

corpo esteja fraco, falecendo, seu espírito fervilha de idéias, paixões: 

Fazem dois dias, que esta febre aumenta 
Ai quanto sinto de morrer tão moço! 
Tenho nesta alma uma paixão tamanha, 
Nesta cabeça de ilusões um poço!173 

 

A alma do eu-lírico, conforme cantou Álvares de Azevedo, parece encarcerada no 

corpo. Ainda que tema a morte, este sujeito poético deseja libertar-se do sofrimento encarando 

com bom humor o inevitável, pedindo aos amigos que levem charutos de presente mesmo 

depois de partir: 

E vós confrades, meus gentis rapazes 
Se a pouco o sino me anunciar ofício 
Trazei charutos de imortal havana 
Que o morto gosta de levar municio.174 

Os versos de Valentim Magalhães175 também expressam com bom humor a morte do 

maestro Offenbach, acreditando que seu talento sobrepujaria a morte, afirmando que após o 

término de sua jornada iria “reger o cancã dos gênios tumulares”.176 

O poeta J. de L.177, no poema O meu túmulo, abordou com mais seriedade a temática. 

A morte para o eu-lírico representa o exílio eterno, a solidão, embora deseje partir do mundo 

que lhe causa tanto sofrimento. Ao descrever a sepultura o poeta compõe um cenário funesto 

selecionando elementos que remetem à morte, tais como negra pedra, ciprestes, cedros, roxa 

saudade: 

Ciprestes, cedros, lacrimosos ferrem 
No chão da morte sepulcrais raízes, 

                                                
172 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. Provavelmente este pseudônimo oculte a identidade de algum dos 
misteriosos redatores do O Diabrete, uma vez que eram recorrentes os artigos assinados por pseudônimos que 
fizessem referência ao Diabo. 
173 DIABINHO. Paroxismo. O Diabrete. Rio Grande, 25 de jul. 1875, p. 7. 
174 Id. 
175 Antônio Valentim da Costa Magalhães. Nasceu em 1859, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1903, na mesma 
cidade. Foi jornalista, contista, romancista e poeta. “Fazia propaganda da Abolição e da República.” Dirigiu o 
periódico A Semana. Cf.: http://www.biblio.com.br 
176 MAGALHÃES, Valentim. Offenbach. O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1880, p. 6. 
177 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 



Roxa saudades, ao redor, e goivos 
Pálidos cresçam.178 
 

O eu-lírico deseja após a morte romper com a lira com a qual entoava seus amores, 

tal desejo representa o silêncio. Após a morte, somente as lembranças permanecerão; sua voz, 

sua poesia, não mais cantarão. 

Os versos revelam certa frustração do eu-lírico que suspira por um amor idealizado, 

desejando que, pelo menos após a sua morte, a amada visite seu túmulo. Esse sentimento 

ocorre diante da proximidade da morte que o impedirá de concretizar os sonhos idealizados e 

cantados na poesia. 

A proximidade da morte e a dor de abandonar um amor idealizado também foram 

temas do poema Cuore Morto, de Souza Viterbo.179 O eu-lírico descreve sua morte com 

naturalidade: 

Apalpo o coração já moribundo 
e o pobre coração diz fielmente, 
que dentro em pouco apenas neste mundo 
existirá o nome do doente.180 

 

Não há preocupação com a morte do corpo, mas com o esquecimento: a morte do 

espírito. O eu-lírico não se importa de morrer desde que sua lembrança permaneça viva no 

coração de sua amada. Desta forma eternizaria seus sentimentos e em parte atingiria seu 

objetivo de conquistar o coração de Sofia. 

No poema Na carteira de um tísico, de L. de Albuquerque181, o eu-lírico vê a morte 

como uma traidora. A proximidade da morte devido à tuberculose o levará ao “eterno exílio”, 

afastando-o para sempre de sua amada: 

A morte não me sai do pé do leito! 
Esta mulher que dita leis tiranas. 
Já me refria o coração no peito... 
Eu bebo-o todo o dia com tisanas!182 

 

Assim, como outros românticos, o eu-lírico deseja permanecer vivo no coração da 

amada, temendo que ela possa se apaixonar por outro na sua ausência. O eu-lírico com bom 

humor alerta a amada para ter cuidado com seu primo, tendo em vista o modelo galanteador 

eternizado pelo romance de Eça de Queirós, O primo Basílio: 

Amo-te muito! Morrerei te amando... 
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Depois que me sumir no eterno exílio: 
Saudosa pensa em mim de vez em quando, 
E foge do teu primo... olha o Basílio! 183 
 

A presença da morte é exaltada no poema Flor do asfalto, de Guiomar Torrezão.184 A 

“pálida flor do asfalto” encanta o eu-lírico que a descreve como: 

És a musa da anemia! 
és o perfume da anêmona! 
no sorriso, a ironia, 
no olhar, meiga Desdêmona.185 
 

O desejo de se aproximar da morte é tido como uma tentação, uma vez que desejá-la 

contraria os planos divinos; cabe aos homens viver e apenas Deus determinar o fim de suas 

jornadas. Mesmo contrariando o bom tom e os ensinamentos cristãos, seguindo a tendência de 

outros poetas, a poetisa sonha e idealiza a morte: 

És um sonho, uma quimera, 
uma renda de Alençon, 
hoje que a tísica impera, 
salve! Deusa do bom tom!186 
 

A morte também é vista como uma presença amiga que irá consolar o sofrimento e o 

desconforto de estar no mundo. Alberto Borges de Soveral187 expressou nos versos de Canção 

do descrido, a profunda tristeza que acometia a alma dos homens levando-os a desejarem a 

morte: 

Perdi as crenças que fruía outrora 
Não tenho esp’ranças – neste mundo, oh! não, 
Terei descanso – quando a morte amiga 
Vier mensageira, me cerrar a mão.188 

 

Os ideais, as crenças, os sonhos do passado perderam-se. O mundo competitivo e 

capitalista não permite que o homem tenha sonhos, ilusões. O mundo moderno passou a ser 

marcado pelo individualismo e pelo imediatismo. Não há tempo para sonhar, não há com 

quem dividir a dor, os ideais. As certezas do passado caíram por terra, o sonho de ascensão 

social através do capitalismo não se concretizou, assim o homem volta-se para a única certeza 

de sua vida: a morte.  
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O poema No túmulo de um menino189, de P. de Barros190, expressa o fascínio e 

idealização romântica da morte. O eu-lírico cultua a morte de um menino que por morrer 

criança eternizou sua infância sem perder seus sonhos, nem ter conhecido o sofrimento 

recorrente na vida adulta. 

A necessidade de estar sempre na moda, de ter hábitos sofisticados, de possuir 

dinheiro e bens materiais para ser aceito e participar da elite social provoca insatisfação e 

sofrimento naqueles que não conseguem atingir estes padrões. O poema Descrido, de B. da 

Cutia191, expressa o sofrimento de um homem, que blasfema contra Deus e deseja a morte por 

estar descontente com sua posição social: 

Por que vivo, meu Deus? Oh! Maldição! 
Vem, ó morte, findar meu sofrimento! 
Mas, quem sabe? Talvez na eternidade 
                            Não finde o meu tormento!192 

 

O eu-lírico é atormentado pelo ideal burguês, se sentido injustiçado por uma 

sociedade que julga o ser humano pelos bens materiais e pela aparência que possuem. Aqueles 

que não têm bens são desprezados e vivem à margem da elite, estando socialmente mortos por 

não participarem dos eventos socioculturais. 

O homem urbano sofria com as inquietudes originadas pelo progresso e o surgimento 

de novas estruturas sociais que se formavam com o desenvolvimento dos centros urbanos. As 

cidades passaram a ser bombardeadas com novas teorias, crenças, conhecimentos, hábitos e 

modismos oriundos dos países europeus, que influenciavam o comportamento do brasileiro 

urbano. Em contrapartida, o homem do campo, vivendo em maior harmonia com a natureza, 

sem tantas preocupações, por não sofrer estes conflitos característicos dos centros urbanos, 

estranhava o modo como o homem da cidade agia diante das situações da vida. 

O estranhamento em relação ao modo como a morte era tratada na cidade foi 

registrado nos versos do poema Impressões de um matuto, de Luiz Cardoso.193 O poema 

utiliza a linguagem oral característica do campo, escrevendo do mesmo modo e explorando a 

estrutura de diálogos entre os matutos. A oralidade confere maior fidedignidade ao poema, 

tornando-o capaz de remeter o leitor à realidade campeira, levando-o a compreender o 

estranhamento do homem do campo diante do mundo urbanizado. O poema relata a 
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experiência de Nastaço, um roceiro que após ter visitado o necrotério registrou seu 

estranhamento dizendo: 

Pra dize que é igreja não é; 
Mas aquele qui morre matado 
A poliça encafúa lá drento. 
Cumo porco vai sê retaiado!194 [sic] 
 

A experiência de Nastaço é revelada aos demais como se fosse um caso inventado, 

provocando um grande estranhamento aos ouvintes, por tratar de fatos distantes da realidade 

do meio rural. 

A simplicidade do homem do campo é enfatizada pelo hábito de se reunirem para 

contarem casos, a crença em superstições e o conhecimento calcado nas experiências de vida. 

Embora temam a morte, também são fascinados por ela, uma vez que são freqüentes as 

reuniões à noite para contarem casos e histórias de assombrações, espíritos e mortes. 

 
 
 
 
2.1.5  Amor 

 
 
 
 
O amor é apresentado de modo idealizado e, seguindo o princípio relativista do 

Romantismo, sempre contrastado com a sensualidade e o erotismo. A sacralização do amor e 

a idealização da mulher levam à existência de dois tipos de amores; o espiritual e o carnal, e 

de, conseqüentemente, dois tipos de mulheres; a virgem idolatrada e a sensual tentadora. A 

visão a respeito do amor e da mulher são marcadas por um movimento oscilatório entre o 

positivo e o negativo, bem e mal, através do qual o romântico percebe o mundo. Muitos 

poemas tematizando o amor marcaram presença nas páginas d’O Diabrete, apresentando uma 

visão idealizada característica do Romantismo. 

O amor idealizado, puro, confunde-se com os elementos da natureza no poema 

Delírios?..., de Alberto Borges de Soveral. Os pirilampos, a lua e as estrelas emprestam o seu 

brilho para iluminar a noite e ressaltar a beleza da amada. Até mesmo as fadas aparecem para 

abençoar o amor que o eu-lírico devota a sua amada. Em homenagem a este amor puro, o 

laranjal se encheu de flores que “tremem ao bafejar d’aragem”. O cenário composto pelo 

poeta assemelha-se ao paraíso, no qual o eu-lírico poderá vivenciar seu amor em plenitude. O 

eu-lírico idealiza e espera um “amor perene”, desejando unir-se à sua amada. Tendo em vista 
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a impossibilidade de concretizar seu desejo, mantém a esperança de encontrar sua amada e 

viver este cândido amor nas “mansões do céu”: 

Eu e tu juntos – um só ser formemos, 
Ambos – sonhemos – co’as mansões de Deus, 
E como os silfos num batel da brisa 
Vamos Elisa – despertar nos céus!...195 
 

O eu-lírico do poema Luz, de A. Campos196, idealiza o amor que devota à musa, 

sendo capaz até de dar por ela sua vida afirmando: 

Por teus olhinhos querida 
Dava a vida, 
O mais puro e santo amor! 
Dava o condão laureado 
D’inspirado 
Para ser teu trovador!197 
 

O poeta utiliza-se de elementos da natureza para compor um cenário paradisíaco e 

cantar a beleza de seu amor. A natureza se agita e o formoso canto dos pássaros faz até cessar 

o lúgubre campanário para exaltar e conceder nobreza aos sentimentos do eu-lírico que, 

embora cultive a alegria, tem uma alma sombria por não ser correspondido pela amada. 

A idealização do amor leva o homem ao sofrimento e a andar pela vida “qual nauta 

errante”, conforme o eu-lírico de Vem!... Não demores, de Alberto Borges de Soveral. Diante 

da efemeridade da vida, o eu-lírico clama por um amor verdadeiro capaz de fazê-lo crer no 

encontro da felicidade ainda na vida terrestre. Por cultivar esta esperança, o eu-lírico critica 

àqueles que vivem somente de sonhos e ilusões sem procurar o amor verdadeiro dizendo: 

“Pensas acaso? Que o amor é sonho/ Mero, tristonho – que não tem prazer”.198 As críticas não 

se dirigem apenas aos outros, mas inclusive a ele próprio. 

A tristeza e a dor do amor não correspondido foram cantadas nos versos do poema 

Conforto, de Jayme.199 O eu-lírico tenta consolar alguém que sofre, uma vez que não vê razão 

para tanto: 

Dos lábios desprende o riso 
Franco, alegre e juvenil... 
No turbilhão deste mundo 
Qu’importa o sonho infantil.200 

 

                                                
195 SOVERAL, Alberto Borges de. Delírios?... O Diabrete. O Diabrete. Rio Grande, 13 de out. 1878, p. 6. 
196 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
197 CAMPOS, A. Luz. O Diabrete. Rio Grande, 21 de set. 1879, p. 6. 
198 SOVERAL, Alberto Borges de. Vem!... Não demores. O Diabrete. Rio Grande, 10 de nov. 1878, p. 2. 
199 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
200 JAYME. Conforto. O Diabrete. Rio Grande, 29 de dez. 1878, p. 6. 



O sofrimento torna-se banalizado no mundo capitalista. Não há razão para sofrer, 

pois tudo é momentâneo e descartável. O amor também se torna efêmero, é preciso desfrutá-

lo enquanto dure, sem lamentar-se quando acabar. O eu-lírico revela uma empatia com o 

sofrimento do seu interlocutor. Por ser poeta de alma sensível, sofre ao ver que os sonhos se 

desfazem por serem incompatíveis com a realidade do homem moderno: 

É deveras doloroso... 
Por esses transes passei; 
Não há dor que se compare, 
Bem sei, criança, bem sei! 
 
O mesmo mal que tu sofres 
Também eu ando a penar; 
Repara quanta amargura 
Se traduz no meu olhar!201 
 

Ainda que sofra por amor e sonhos perdidos, o eu-lírico, diferente de muitos 

românticos, considera que mesmo sofrendo não vale a pena morrer ou se deixar abater pela 

tristeza: 

Enxuga na face o pranto 
Que o t’o pode escarnecer... 
Leve o diabo as tristezas. 
Não vale a pena morrer!202 

 
No poema Partiu!..., de Jayme, o poeta contradiz o ponto de vista defendido no 

poema Conforto. Ao ver a amada partir no trem, o eu-lírico se deixa abater pela tristeza: 

Pobre flor! Quanta tristeza 
Que funda melancolia 
Nesse instante doloroso 
O coração te envolvia. 
 
Também eu neste momento 
Por te ver triste e sombria!203 

 
Novamente, o poeta Jayme publicou nas páginas d’O Diabrete versos a respeito da 

resignação aos tormentos causados pelo amor. O poema Mudança, descreve a transformação 

causada pelo amor na vida do eu-lírico. Outrora o eu-lírico era elegante, alegre. Depois de se 

apaixonar, não se preocupou mais com a aparência, ficou triste. O eu-lírico lamenta os 

transtornos causados pelo amor: 

Faço versos às estrelas, 
Dou descantes ao luar; 
E muitas outras asneiras  
Que eu nem t’as quero contar!204 

                                                
201 Id. 
202 Id. 
203 JAYME. Partiu!... O Diabrete. Rio Grande, 12 de jan. 1879, p. 3. 



 
A presença do amor, mesmo que distante da amada, faz o eu-lírico concluir que 

perde seu tempo suspirando e idealizando, por isso considera asneiras o fato de escrever 

poemas e admirar o luar e as estrelas. O mundo moderno exige que o homem tome decisões, 

aja, não sendo admissível perder o tempo sem produzir algo.  

Numa atitude ousada, o eu-lírico decide ultrapassar a fronteira do sonho para agir, 

então, pedindo à amada que o livre dos tormentos, dando-lhe muitos beijos. A atitude do eu-

lírico é uma tentativa de aproximação e satisfação do seu desejo; porém, ao não revelar o 

nome da amada torna isto um tanto quanto inviável. 

O eu-lírico de **205, também de Jayme, devota à amada um amor perene, mantendo 

vivo em seu peito as lembranças preciosas do momento em que estiveram juntos. A fim de 

eternizar estes momentos, guarda como uma relíquia uma flor recebida da amada. O eu-lírico 

não parece estar triste com a ausência de sua musa. Mesmo sem saber se ainda é 

correspondido, cultua este amor como seu bem mais precioso. 

A despedida também leva a amada do eu-lírico do poema O elixir206, de Caius 

Gracchus207, à resignação causada pelo sofrimento devido à separação do amado. As lágrimas 

da amada são consideradas como um elixir necessário para curar as feridas provocadas pela 

saudade. 

Diferente de alguns poetas, Francílio expressa em Em fim [sic], a alegria de se 

libertar do seu amor. Embora tenha sofrido, sente-se feliz com a liberdade, não sendo mais 

escravo de sua musa: 

Eis-me já livre do fatal domínio 
Que aos teus loucos caprichos me prendia! 
Pude altivo quebrar os fortes laços 
                                             Da tua tirania!208 

 

O sonho permite que o poeta vivencie tudo o que deseja e que não pode ou não tem 

coragem para realizar. Deste modo pode se aproximar do seu amor, idealizá-lo e até mesmo 

viver romances e situações que seriam censurados pela sociedade. 

No poema Um sonho209, de Luciano de Aguiar210, o eu-lírico apresenta uma 

descrição bastante sensual de uma mulher. Quando o eu-lírico se aproxima para beijá-la, a 

ilusão se desfaz, impedindo-o de satisfazer seu desejo e corromper a pureza da mulher. 

                                                                                                                                                   
204 JAYME. Mudança. O Diabrete. Rio Grande, 2 de mar. 1879, p. 6. 
205 JAYME. **. O Diabrete. Rio Grande, 16 de mar. 1879, p. 6. 
206 GRACCHUS, Caius. O elixir. O diabrete. Rio Grande, 9 de fev. 1879. p. 7. 
207 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
208 FRANCÍLIO. Em fim. O Diabrete. Rio Grande, 9 de mar. 1879, p. 7. 
209 AGUIAR, Luciano de. Um sonho. O Diabrete. Rio Grande, 17 de nov. 1878, p. 7. 



Em resposta ao soneto Um sonho, Ab-Del-Rader211 escreveu Soneto212 apresentando 

uma descrição semelhante à de Luciano de Aguiar, porém mais sensual e tentadora. A beleza 

da moça descrita e idealizada no soneto é vigiada por um cão que zela seu sono. O eu-lírico de 

Soneto apenas descreve a cena sem tentar se aproximar de sua musa, não questionando se 

sonha ou não, contentando-se com o deleite proporcionado pela imagem visualizada. 

O eu-lírico do poema Pergunta213, de Francílio214, consegue aproximar-se 

fisicamente da amada, tocando-lhe a mão; porém, é atormentado pela incerteza de saber se o 

seu amor é correspondido. 

A desilusão pelos amores não correspondidos provoca no eu-lírico, do poema Adeus, 

o desejo de sair da cidade. O eu-lírico deseja partir para talvez em outras terras, encontrar uma 

moça bela para se casar. No município do Rio Grande, embora tenha se esforçado vestindo-se 

à moda não foi correspondido por ninguém. Sentindo-se injustiçado e magoado, o eu-lírico 

despreza as mulheres dirigindo-lhes ofensas: 

Vou deixar estas gasguitas, 
Lambisgóias esquisitas 
E jararacas de cruz. 
Também tenho os meus caprichos 
Quero viver entre os bichos 
Entre as antas e tatus.215 
 

Os versos acima revelam uma transgressão no que diz respeito à tendência de 

idealização da mulher durante o Romantismo. Porém, apresenta o princípio da teoria do Bon 

Sauvage, de Rosseau216, que influenciou de modo significativo a Estética Romântica. De 

acordo com esta teoria, o contato com a civilização corromperia o homem. Quanto mais 

próximo dos centros urbanos, mais contaminado com a civilidade. Quanto mais próximo à 

natureza, mais puro, mais próximo de sua verdadeira essência o homem está. Deste modo, o 

eu-lírico, estando perturbado pelo desprezo feminino, deseja reencontrar a harmonia, fugindo 

                                                                                                                                                   
210 Luciano de Aguiar era o pseudônimo utilizado por João Damasceno Vieira Fernandes. Cf.: Martins (1978:22). 
João Damasceno Vieira Fernandes nasceu em Rio Grande em 1850 e faleceu na Bahia em 1910. Participou das 
atividades do Partenon Literário. Foi “poeta, crítico, historiador, romancista e teatrólogo”. Também utilizava o 
pseudônimo O Fígaro.  
211 Ab-Del-Rader pseudônimo usado por João Batista Talloni Júnior. Cf.: Martins (1978:17). Talloni Júnior 
nasceu em Porto Alegre em 1856 e faleceu em Lisboa em 1880. Foi jornalista, poeta e participou das atividades 
do Partenon Literário. De acordo com Martins (1978: 575), o autor teve seus versos publicados no jornal O 
Fígaro cujo redator era João Damasceno Vieira Fernandes. 
212 AB-DEL-RADER. Soneto. O Diabrete. Rio Grande, 17 de nov. 1878, p. 7. 
213 FRANCÍLIO. Pergunta. O Diabrete. Rio Grande, 24 de nov. 1878, p. 3. 
214 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
215 SEM AUTOR. Adeus. O Diabrete. Rio Grande, 24 de nov. 1878, p. 3. 
216 Jean Jacques Rousseau. Filósofo francês que nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Figura expoente do 
Iluminismo. “Acreditava que as pessoas eram naturalmente boas, mas são corrompidas pelos falsos valores da 
sociedade”. As idéias de Rousseau influenciaram significativamente o Romantismo. Cf.: Enciclopédia Ilustrada 
do Conhecimento Essencial (1998 : 130) Embora, no arcadismo já houvesse a exaltação do mundo rural em 
oposição ao urbano, é através da influência de Rousseau  que o “sentimento de descontentamento diante da 
cultura” se torna consciente. Cf.: Hauser (2000: 570) 



do ambiente hostil da cidade. O eu-lírico deseja encontrar no campo a hospitalidade, a pureza 

de coração. A vida no campo, em sua simplicidade, promete a felicidade, assim o eu-lírico 

quer: 

Quero o mel das lechiguanas 
Que é mais doce que o juá! 
Com meu ponchinho de pala 
Com quatro queijos na mala217 

 

Somente no campo encontrará o sossego e poderá dormir um sono tranqüilo. O eu-

lírico se despede para “correr a campanha...”, pois sendo gaúcho, seu espírito anseia por 

liberdade, não quer ser escravo das convenções sociais, revelando seu desprendimento à 

civilidade e expressando o desejo romântico de se evadir do tempo e do espaço em que se 

encontra. 

No poema Um beijo repenicado, de Modesto218, o eu-lírico descreve um sonho no 

qual dera um beijo repenicado em uma moça. O título do poema repete-se ao final de cada 

estrofe, expressando o desejo ardente do eu-lírico de tornar seu sonho em realidade, embora 

ele negue: 

Entregue a esta alegria 
Acordei sobressaltado, 
Só a sonhar eu daria 
Um beijo repenicado.219 
 

A moça seduz o eu-lírico, pedindo-lhe um beijo repenicado, porém o rapaz, evitando 

maculá-la, resiste aos seus apelos. Por ser um sonho, torna-se admissível para os padrões 

comportamentais da época que uma moça tome a iniciativa no romance. 

Tentando convencer a amada de corresponder seu amor e ceder aos seus apelos, o eu-

lírico de Nunca viste...220, de J.Ramos221, descreve o comportamento das aves, das flores e até 

mesmo das crianças que trocam beijos desejando que a amada observe-os. O eu-lírico tenta 

convencê-la de que assim como os animais e as flores é natural que eles também se beijem, 

uma vez que lhe devota o mais cândido amor. 

                                                
217 SEM AUTOR. Adeus. O Diabrete. Rio Grande, 24 de nov. 1878, p. 3. 
218 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. Porém, a redação publicou a seguinte nota fazendo esclarecimentos a 
respeito da identidade deste autor: “Para não haver dúvida, declaro que o Modesto que assina essa poesia, não é 
o – Modesto – que escrevia ao Álbum Literário de Pelotas. No Álbum Literário pelotense que também foi 
publicado em Pelotas em 1862 já vieram várias poesias assinadas com o nome de Modesto, o qual é o mesmo 
que escreve estas”. Cf.: O Diabrete. Rio Grande,14 de nov. 1875, p. 7. 
219 MODESTO. Um beijo repenicado. O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1875, p. 7. 
220 RAMOS, J. Nunca viste.... O Diabrete. Rio Grande, 20 de jun. 1880, p. 7. 
221 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 



No poema Mariquitas222, de F.S.C.223, o eu-lírico também tenta convencer sua amada 

de beijá-lo de várias formas. Porém, Mariquitas não cede aos seus apelos, mantendo o padrão 

de musa intocada, respondendo que apenas à sua mãe dará seus beijos.  

O eu-lírico de Amo!, de Júlio Moutinho224, também tenta seduzir a amada pedindo-

lhe um beijo enquanto dançam uma quadrilha francesa. O poeta utiliza-se de um recurso 

criativo para expressar as respostas negativas da moça às investidas do rapaz. Os versos não 

dão voz à musa idealizada; no lugar de suas falas, o poeta registrou as ordens e os nomes dos 

passos mencionados durante a execução da dança. Assim, de modo inusitado, faz com que o 

eu-lírico obtenha as respostas negativas às interpelações, sem que a moça seja grosseira. A 

dança termina sem que o rapaz satisfaça seu desejo, fazendo-o reconhecer o seu devido lugar 

frente à superioridade de sua parceira de dança: 

Um beijo! Não seja má! 
Então dá? 

Mesmo em cheio aqui na face! 
– A vos places!225 
 

Os versos do poema Aluga-se, de Fim-fim226, apresentam uma descrição bastante 

sensual da mulher, a qual, embora nua, estaria envolta em mistérios. A beleza da mulher é 

divinizada, tornando-se uma obra de arte: 

Na brancura da cútis, o esplendor 
De uma visão olímpica, incriada, 
No fino lábio, os tons frescos, vibrantes, 
Invisíveis, harmônicos do amor! 
E, arqueando-se trêmulo num beijo, 
Um não sei se clarão ou desejo 
Do peito nu, do imaculado pomo227 
 

Após criar a expectativa no leitor, o eu-lírico considera a impossibilidade de existir 

alguém tão bela, já que a imagem é “uma visão olímpica, incriada”, nem mesmo no Olimpo 

poderia existir tamanha beldade. Assim, justifica a existência de tal beleza como se esta fosse 

uma paisagem de um quadro, o qual no mundo capitalista pode ser comprado ou alugado. Até 

mesmo a beleza e a verdade, conceitos sagrados para os gregos, sofre o processo reificador 

gerado pelo sistema capitalista, perdendo seu absolutismo para tornarem-se mercadorias 

disponíveis no mercado. 

                                                
222 C., F.S. Mariquitas. O Diabrete. Rio Grande, 22 de jun. 1879, p. 7. 
223 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
224 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
225 MOUTINHO, Júlio. Amo! O Diabrete. Rio Grande, 10 de abr. 1881, p. 7. 
226 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
227 FIM-FIM. Aluga-se. O Diabrete. Rio Grande, 15 de dez. 1878, p. 7. 



A beleza da mulher é tão idealizada e cobiçada que não apenas é transformada em 

obra-de-arte como também em estratégia de publicidade. Bruno Seabra, no poema Mestre 

Anselmo, descreve a atitude perspicaz do sapateiro que usou a beleza da filha para atrair a 

freguesia: 

Um dia o rei da craveira 
Nomeia a filha caixeira 
E põe a filha no balcão: 
Acabaram-se os revezes, 
Mestre Anselmo tem fregueses, 
Já não pode medir na mão!228 

 
Contrariando as tradições, o eu-lírico de A opulência e a virtude, de P.,229 oferece à 

amada jóias, conforto, roupas luxuosas e prazeres para conquistá-la. A amada responde 

negativamente ao final de cada estrofe, já que o homem deixa claro que não pretende ser seu 

esposo. Porém, ao ver que a moça não cederia aos seus apelos, abre mão dos seus ideais, 

aceitando se casar sendo assim correspondido por ela: 

Que será mister que eu faça 
Para ganhar teu amor?... 
Dou-te a destra em sacro altar 
Ligue-nos santa união; 
Quero ser teu, adorar-te!... 
– Eis aqui a minha mão.230 
 

Nesta estrofe percebe-se o conflito entre o tradicional e o moderno. O homem 

representando o mundo moderno regido pelo sistema capitalista deseja comprar o amor da 

moça oferecendo-lhe presentes, luxo e conforto, pois quer satisfazer o desejo de tê-la a 

qualquer preço. Porém, a moça, representando a tradição, não aceita as propostas dele; não se 

importando com os bens materiais, deseja um amor perene, um compromisso abençoado pela 

Igreja e bem-visto aos olhos da sociedade. 

O casamento é um desejo e preocupação constante das moças que pretendiam obter o 

status de senhoras. Assim, usam o poder de sedução, a beleza e a virgindade como armas para 

dominarem os homens, cedendo apenas aos apelos daqueles que a queiram como esposas, 

conforme expressou Francílio, em Esquisitice, ao referir-se a uma bela moça que “só concede 

... seus afetos/ A quem queira esposar!”231 

                                                
228 SEABRA, Bruno. Mestre Anselmo. O Diabrete. Rio Grande, 29 de jun. 1879, p. 3. 
229 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
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230 P. A opulência e a virtude. O Diabrete. Rio Grande, 13 de abr. 1879, p. 6. 
231 FRANCÍLO. Esquisitice. O Diabrete. Rio Grande, 20 de abr. 1879, p. 3. 



Em No íntimo, de A. de Lima232, o eu-lírico observa o sono da amada. No quarto há 

um clima de paz interrompido apenas por um doce suspiro semelhante a “uma nota suave do 

trilo de ave”.233 Para o eu-lírico, o suspiro de sua bela adormecida revela a existência de uma 

paixão e o oculto desejo dela se casar com seu amado. O casamento é visto neste poema como 

uma aspiração feminina cuja  concretização levaria as mulheres a conhecer a felicidade 

duradoura. 

Os versos de A leviana, de Modesto, revelam uma mulher que transgride os padrões 

ditados pela conduta social. A mulher revela nos versos não se importar com os comentários 

alheios, pois não deseja ser escrava das regras impostas pela sociedade, mas quer desfrutar 

dos prazeres da vida: 

Que importa me digam que sou leviana 
A vida é tirana não passando assim, 
Eu amo a folia, eu prezo os folguedos, 
Eu gosto de enredos, de amores sem fim.234 

 

Contestando o comportamento usual da época, principalmente das moças casadoiras, 

cujo único objetivo na vida era encontrar um bom partido para se tornar sua esposa, a leviana 

declara que: “Que importam me digam não hei de casar, / Quero namorar a quantos eu veja”. 

A leviana não se envergonha do seu comportamento, sentindo orgulho por despertar 

o desejo e ser cortejada pelos homens: 

Se vou a passeio ou qualquer distração, 
O meu coração não goza prazer, 
Se lá não encontra quem venha ligeiro 
Todo prazenteiro finezas render.235 
 

Nas últimas estrofes, a leviana declara que prefere ser acusada de ser namoradeira a 

ocultar hipocritamente seus desejos e ações, acusando as outras moças de também namorarem 

bastante, embora não o revelassem. 

O poema Amores... amores, de João de Deus, também retrata o eu-lírico de uma 

mulher transgressora que afirma: 

Não sou eu tão tola  
Que caia em casar; 
Mulher não é rola 
Que tenha um só par.236 
 

                                                
232 Há a possibilidade de esta poesia ter sido escrita por Antonio Augusto de Lima. Este poeta nasceu em Minas 
Gerais em 1858. Foi advogado, poeta. Assim como seu colega Valentim Magalhães, o qual também teve poemas 
publicados no O Diabrete, publicava seus poemas não apenas em livros, mas em revistas literárias e jornais. Cf.: 
Sacramento Blake ( 1883: v.1, p.113-114) 
233 LIMA, A. de. No íntimo. O Diabrete. Rio Grande, 8 de ago. 1880, p. 3. 
234 MODESTO. A leviana. O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1875, p. 7. 
235 Id. 
236 DEUS, João de. Amores...amores. O Diabrete. Rio Grande, 25 de abr. 1880, p. 7. 



O eu-lírico inquieta-se com as proibições impostas pela sociedade questionando: 

Abraços, abraços  
Que mal nos farão? 
Se Deus me deu braços 
Foi esta a razão. 237 
 

A mulher deseja aproveitar a vida desfrutando dos amores, como quem colhe flores 

no jardim. Assim, vivendo livremente será feliz, pois as convenções sociais lhe tornam 

escravas de uma vida sem sonhos e poesia. 

A mulher que se desviava dos padrões de conduta era punida com o desprezo social. 

Os próprios homens faziam distinção entre as mulheres, tratando as damas com respeito e 

formalidade, e as transgressoras, como objeto do desejo. 

No soneto Amor elétrico, de Junio238, fica clara esta diferença de tratamento dado às 

mulheres pelos homens. Na primeira estrofe, o eu-lírico seduzido segue a bela moça na chuva 

de modo respeitoso: 

Ela passava risonha e eu segui-a 
guardando uma distância respeitosa, 
marchava brevemente e tão dengosa.... 
(o tempo estava mau, até chovia!)239 
 

Evitando sujar o vestido de lama, a moça ergue-o deixando à mostra a liga. Tal 

comportamento era inadmissível para uma senhora ou moça que desejasse ser respeitada. 

Após visualizar tal cena, o eu-lírico percebe que estava diante de uma mulher com a qual 

poderia satisfazer seus desejos e não da musa a quem poderia idealizar e devotar seu eterno 

amor. 

As desilusões amorosas contribuem para perpetuar a imagem da mulher como 

traidora que, assim como Eva, levará a humanidade à desgraça. No poema Olhos traidores, o 

eu-lírico fascinado pela beleza da amada a idealiza, embora a considere traiçoeira: 

Já não creio em olhos destes 
São todos eles traidores, 
São faróis enganadores, 
Não inspiram confiança, 
 
Só querem matar de amores, 
Sem nunca dar esperança.240 

 

O envolvimento erótico proporcionado pelas cortesãs, embora mais concreto, não 

desperta a devoção, a inquietude, o desejo como o amor idealizado o faz. Mesmo que 
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satisfaçam suas fantasias sexuais com as prostitutas, permanecem idealizando e sonhando 

com as musas idolatradas: 

Deixando-me entrever-te as formas palpitantes  
De seiva e de calor, os traços arqueados, 
Os flácidos quadris, as curvas cintilantes, 
Do contorno polido ocultos predicados: 
 
Não sinto dentro em mim ferverem-se os desejos, 
Nem tento consumir-te ao fogo dos meus beijos, 
Esplêndida mulher, formosa cortesã!241 

 

O amor comercializado nos prostíbulos é efêmero e por isso não proporciona a 

perenidade, a segurança que os homens desejam encontrar nas musas que, por despertarem 

sentimentos nobres, castos são divinas.     

Embora efêmero e proibido, o amor a uma cortesã é cultuado pelo eu-lírico de A uma 

certa mulher, de Múcio Teixeira. Por devotar o seu amor a uma mulher transgressora, o eu-

lírico envergonha-se. Assim, afirma que suas lágrimas que brotam de um sentimento sincero 

“lavaria as nódoas do teu [da amada] seio impuro!” Somente a morte apagaria os pecados da 

cortesã e aliviaria o sofrimento do eu-lírico: 

Antes na sepultura – muda e fria, 
Do que nas saturnais – a blasfemar... 
 
Pois lá, na placidez em um ataúde, 
Tu não – ultrajarias a virtude! 
Eu – não me envergonhara de te amar!...242 
 

Mesmo após a morte da amada, o eu-lírico continuará a amá-la, entretanto não 

sofreria mais por ter que dividi-la com outros homens e ocultar seus sentimentos para não ser 

recriminado pela sociedade. 

Não somente as cortesãs são consideradas tentadoras e traiçoeiras, as belas mulheres 

também o são. As mulheres idealizadas tentam os homens por serem belas, mas não os 

instigam a pecar; enquanto o principal objetivo das cortesãs é levá-los a conhecer e praticar a 

luxúria.      

A imagem tentadora da bela vizinha desperta o desejo do eu-lírico do poema A minha 

vizinha, de Francílio. A descrição do cabelo da moça, diferente do que propôs Teóphilo Dias 

em Uns cabelos, remete ao seu poder de sedução e à sua personalidade traiçoeira: 

Quais duas negras serpentes 
Ao branco colo enroscadas, 
Me parecem tuas tranças 
Só levemente onduladas.243 
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Ao ver a vizinha, o eu-lírico é imbuído de um forte desejo de beijá-la. Tal desejo não 

se concretiza, já que ambos apenas trocam olhares. 

Era um hábito comum flertar com as moças que se debruçavam na janela de suas 

casas. Na maioria das vezes, trocavam apenas olhares ou eram admiradas de longe por 

rapazes fascinados por suas belezas. Porém, a troca de olhares já era suficiente para 

atormentar o coração dos rapazes, que passavam a lhes devotar amor eterno, temendo que elas 

amassem outro: 

Quanto te vejo à janela 
Meu coração se extasia... 
Parece que por ti morro 
Se a outro deres primazia244 
 

Contemplando a vizinha pela janela, o eu-lírico de Graciosa245, de João Júlio dos 

Santos246, ilude-se pensando ser ela que correspondia seus olhares; porém, para sua desilusão 

e sofrimento, era apenas o vento que mexia a cortina. 

A mulher, além de traiçoeira, abusa do seu poder de sedução para que o homem 

jogado aos seus pés atenda a todos os seus caprichos. O poema Lúcia cética247, de Bruno 

Seabra, registra o diálogo entre um homem e sua amada. Ele, para vê-la feliz, faz juras de 

amor eterno, porém ela deseja atitudes concretas já que “juramentos dessa casta falham 

muito”. Lúcia deseja ver as promessas cumpridas para acreditar no sedutor. Tal atitude coloca 

a mulher em posição de superioridade, uma vez que ela, através do poder de sedução e 

inteligência, é capaz de manipulá-lo e, diferente do homem, não se deixa iludir facilmente. 

O poder que o amor exerce nos homens, atormentando-lhes a razão, também é visto 

como uma traição do destino. O poema Amor na roça, de Arthur de Campos248, descreve o 

comportamento deste sentimento, personificando-o na figura de um menino brejeiro no 

ambiente campeiro. O menino travesso assemelha-se ao gaúcho, sendo um bom laçador: 

Não usa laço ou bolas 
Nem tão pouco maneador! 
Mas asseveram as moças 
Ser ele bom laçador.249 
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O eu-lírico inquieta-se diante da habilidade do menino em amansar as pessoas: 

Será demo o menino? 
Quem o pode asseverar? 
Pois quem doma assim a gente 
É capaz de potros montar!250 
 

Diante do poder de laçar o coração das pessoas, o eu-lírico aconselha os leitores de 

fugirem das travessuras do amor por não serem fisgados e para se afastarem das tentações. 

Embora o amor e as mulheres fossem considerados perigosos e traiçoeiros, os homens não 

conseguiam evitá-los, ficando constantemente fascinados por eles. 

Tentando definir o amor, Lúcio de Castro escreveu o poema O que é o amor. O amor 

é apresentado como um sentimento efêmero, avassalador, capaz de esmagar o coração de suas 

vítimas. O eu-lírico revela um pensamento bastante pessimista em relação a este sentimento: 

Amor é pura mentira,  
Mero sonho, nada mais; 
Converte uma hora de gozo 
Em torturas infernais! 251 
 

O eu-lírico não acusa apenas o amor de escravizar o homem, mas de a mulher 

comercializar com este sentimento, aumentando ainda mais o sofrimento daqueles que são 

subjugados pelo seu poder de sedução, ficando escravos de seus caprichos. 

Em resposta ao poema escrito por Lúcio de Castro, Rabelais252 escreve O que é o 

amor?. Os versos deste poema revelam uma perspectiva mais otimista em relação a este 

sentimento. De acordo com o ponto de vista do eu-lírico, o amor traria mais brilho e conforto 

para a vida do homem. Fazendo referência ao amor materno, porto seguro das angústias dos 

filhos, reforça a idéia de que o amor causa mais alegrias do que tormentos: 

Amor de mão é sacrário 
D’afetos puros, ardentes, 
Onde vamos, reverentes, 
O nosso culto ofertar; 
É quem no meio das lutas 
De nobre ardor nos inflama! 
É a luz que se derrama 
Sobre este revolto mar.253 

 
Ao mencionar o amor materno, destaca a nobreza deste sentimento e critica o poeta 

Lúcio de Castro por ter insultado o amor, mesmo tendo dele desfrutado um dia: 

Como usaste tu dizer,  
Esse amor de que tu zombas 
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Já rutilou na tu’alma 
Como luz fulgente e calma 
De um risonho alvorecer!254 

 

Muitos compartilhavam a idéia de que o amor causava mais sofrimentos do que 

alegria, principalmente quando era intenso e verdadeiro. No poema A barca255, de L. 

Guimarães Júnior256, o eu-lírico compara as ilusões amorosas a uma viagem de barco. Embora 

muitos tripulantes embarquem no barco do amor, apenas aqueles que verdadeiramente 

devotaram seu amor a alguém sofrem e são em sua grande maioria solitários. Os que 

encontram prazer e alegria não sentiram o amor em toda a sua intensidade. 

Ainda tentando encontrar uma definição para o amor, publica-se n’O Diabrete o 

poema O amor.257 Nos versos do poema há um movimento oscilatório entre aspectos 

positivos e negativos desse sentimento considerado ao mesmo tempo terno e feroz, 

expressando assim sua complexidade. 

No poema Punição, de Tancredo258, o eu-lírico deseja libertar-se da tirania do amor 

que lhe sufoca a alma e entorpece seus sentidos. O eu-lírico vê-se dominado pelo poder da 

mulher cuja  imagem lhe persegue sem cessar: 

Ao teu poder mulher! 
Nas horas de fatal melancolia 
Vejo a meu lado a imagem que não posso 
Nem afastar sequer!259 
 

Este poema dialoga com **, de Jayme, pois em ambos o eu-lírico cultua uma flor que 

recebeu da amada: 

Com febre voraz! 
Beijo saudoso a flor que tu me deste, 
Essa relíquia santa que me lembra  
Os momentos de paz!260  
 
Numa pequena caixa aveludada 
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Guardo com zelo a flor que tu me deste 
Naquela feliz tarde, em que ao meu lado 
Trêmula de amor e susto disseste:261 
 

A flor é a única lembrança da amada. Através dela relembram os momentos que 

estiveram junto de suas respectivas amadas. Porém, o eu-lírico de Punição reconhece que seus 

sonhos são vagos e que ainda que rasteje aos pés da amada não será correspondido, 

considerando esta a sua punição.  

O eu-lírico de Três anos, de Lúcio de Castro, também se apega às relíquias deixadas 

por sua amada: 

Ai, quantas vezes, quantas 
As tuas cartas leio, 
Essas relíquias santas 
Que aperto contra o seio!262 
 

Relendo as cartas da amada, evoca o passado no qual era feliz e vivia este amor que 

no presente apenas lhe causa tormentos. A presença da amada em sua vida é idealizada, 

comparando-a ao esplendor do sol: 

Eras a minha vida, 
Esplendoroso sol, 
E teu olhar, querida, 
Meu fúlgido arrebol!263 
 

Atormenta o eu-lírico o fato de saber se a amada também era feliz em sua 

companhia. A certeza de que seu amor havia sido correspondido amenizaria a dor da ausência 

da musa: 

Se ao menos eu soubesse, 
(Mas, oh! ninguém m’o diz!) 
Nest’hora se eu pudesse 
Jurar que eras feliz!264 
 

A quadra **265, escrita por Tancredo, expressa o amor divino e casto guardado como 

um tesouro por três anos no peito do sujeito poético. Assim como em Três anos, de Lúcio de 

Castro, o eu-lírico perpetua seu sentimento cultivando a saudade de um amor idealizado. 

Numa atitude semelhante, o eu-lírico de Saudade, de Rozendo Moniz266, mesmo tendo “o 

coração em mil pedaços”267, continua a devotar seu amor a amada distante, ainda que isto lhe 

cause tantos sofrimentos. 
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A ausência da amada também provoca a tristeza no eu-lírico de Uns cabelos, de 

Teóphilo Dias.268 Sua alma torna-se sombria sem a amada: 

Minh’alma é astro apagado, 
Tão triste que não há vê-lo, 
Se não brilha mergulhado 
Na noite do teu cabelo.269 

 
A amada é idealizada neste poema através de um processo metonímico. Os cabelos 

da musa refletem toda a beleza e denotam sua sensualidade. As mulheres não usavam cabelos 

soltos neste período, apresentavam-se sempre com os cabelos presos, bem alinhados soltando-

os apenas para dormir ou em momentos de intimidade. Assim, o fato de descrever a amada 

com os cabelos soltos em movimento revela o desejo de se aproximar dela. Embora esteja 

atraído e deseje ardentemente a mulher, o eu-lírico não ultrapassa o plano do sonho e da 

idealização, não havendo entre eles um envolvimento: 

– Feliz de mim, se eu pudera 
Expirar em desvario, 
Respirar a primavera 
Do teu cabelo sombrio!270 

 

Os primeiros versos da estrofe acima expressam o quão feliz o eu-lírico seria se 

pudesse estar com sua amada conforme idealizou no poema. A estrutura condicional expressa 

pela conjunção “se” e o uso do pretérito mais-que-perfeito revelam o quão remota é a 

realização deste desejo, justificando o estado sombrio da alma do eu-lírico expresso na 

terceira estrofe. 

O poeta Guerra Junqueiro271 também se utiliza de um processo metonímico para 

revelar o fascínio do eu-lírico diante da mulher amada. É através do olhar dela que encontra 

luz para viver e inspiração inclusive para criar um novo céu. O olhar da musa embala seus 

sonhos. Por exercer tamanho fascínio e praticamente controlar sua vida, o eu-lírico considera-

a superior a Deus: 

Deus tem um céu, tu tens dois 
No fulgor dos olhos teus: 
És mais rica do que Deus; 
                       Vê lá pois 
Se escutando aqui ao pé 
Esta canção fervorosa, 
Hás de ser menos piedosa  
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                     Do que ele é.272 
 

O eu-lírico, perspicaz, clama pela misericórdia da musa, que por ser tão semelhante a 

Deus não poderá deixar de corresponder seu amor. 

O poeta Mendonça273 exalta as belezas de sua musa em Teu pé, utilizando-se  

também de metonímias. O pé da mulher amada, fetiche para muitos homens é considerado 

pelo eu-lírico até mesmo um pecado por despertar tanto desejo. Entretanto não deixa de ser 

adorado e extremamente idealizado, sendo comparado ao pé da Gata Borralheira atribuindo à 

musa as virtudes e a beleza de uma verdadeira rainha. Os pés da amada são tão cobiçados pelo 

eu-lírico que ele afirma: “ainda que fosse para o inferno, / Se eu pudesse... se beijasse... era o 

teu”.274 A adoração aos pés reafirma a inferioridade do eu-lírico dominado pelo amor e pela 

devoção à mulher idealizada, cortejando-a como um súdito à sua rainha. 

Também sente a alma sombria, devido à ausência da amada, o eu-lírico da quadra 

A...275, de Francílio. A amada é tão idealizada que sua presença é capaz de modificar a vida do 

eu-lírico. Apenas o brilho do olhar da musa é capaz de iluminar a existência do eu-lírico, lhe 

despertando a alegria de viver e alimentando suas ilusões. 

A tristeza toma conta do íntimo do eu-lírico de A ela...276, de Lúcio de Castro. 

Atormentado pela saudade da amada, o eu-lírico evoca constantemente o passado, 

relembrando os momentos que compartilharam, lamentando a fugacidade da vida por desejar 

permanecer mais tempo ao lado dela. A impossibilidade de concretizar seu desejo e a saudade 

da amada provocam a tristeza pela perda do seu amor, restando-lhe apenas a dor e o 

sofrimento diante da realidade que não pode modificar. 

A ausência da amada também torna “lutolenta e triste” a alma do eu-lírico do poema 

***, de ***. O eu-lírico sofre sem que sua amada tenha conhecimento do amor que devota a 

ela. O amor não é declarado, mas mantido encarcerado no peito do eu-lírico. Embora 

desejasse declarar os seus sentimentos e desejos, não o faz temendo que ela não corresponda. 

Desse modo, permanece apenas na idealização, que causa sofrimentos à medida que contrasta 

com a realidade em que ele vive: 

Ah! se soubesses que martírio imenso 
Essa ausência produz dentro em meu peito... 
Como teu nome balbucio a medo. 
Nas sombras do meu leito!...277 
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A amada intocada assim como as estrelas, também é idealizada nos versos de A 

estrela278, de Caius Gracchus. Para o eu-lírico, a amada é a estrela que ilumina a sua vida. 

Porém, ao compará-la a  uma estrela distancia-se dela, contemplando-a ao longe como um 

ideal que não poderá ser atingido. 

A idealização da mulher amada coloca o eu-lírico em uma posição de inferiodade 

diante dela. No poema C..., de Tancredo, o eu-lírico deseja até mesmo consumir sua vida em 

nome do amor que devota à musa: 

Na suave expressão dos teus olhares 
Transparece tu’alma enlanguescida; 
No abrasado fogo de teu hálito 
Carbonizar quisera a minha vida!279 

 

De acordo com o ponto-de-vista do eu-lírico de Ser e não ser, de Affonso Celso 

Júnior280, o artista não deve se apaixonar pelo modelo para poder executar a obra de arte. 

Numa visão parnasiana, crê que o artista, assim como o poeta, não deve se envolver 

sentimentalmente com a obra, preocupando-se apenas com a estética. O eu-lírico lamenta sua 

fraqueza, pois, dominado pelo amor, não é capaz de desenvolver seu ofício, uma vez que a 

arte o obriga a socializar com os outros a imagem da amada: 

– Mas, ai! a execução, sinto dizê-lo, 
Caíra ante a barreira não prevista: 
 
Porquanto, ao ver-lhe a forme inebriante 
Chorava o artista por lhe ser amante, 
Mas vira o amante quanto é fraco o artista!!281  
 

A beleza da mulher amada é novamente comparada a uma obra de arte no poema A 

uma espanhola282, de Tancredo. A espanhola fascina o eu-lírico como se fosse “uma animada 

pintura”, ficando paralisado diante de tamanha beleza. Sua alma fica escravizada ao amor 

devotado à bela espanhola, passando a acompanhá-la por toda a parte. 

O poema Flor de cacau283, de Freitas e Costa284, exalta, assim como fez Tancredo no 

poema A uma espanhola, a beleza de sua amada de origem hispânica, cultuando sua imagem, 

que é comparada a uma pintura feita com chocolate, devido ao tom acobreado de sua pele. 

Embora ambos os poetas tenham um interesse pelas mulheres de pele morena e cabelos 

negros, mantendo-se fiéis aos modelos europeus, rejeitam a musa indígena, ainda que ela 
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apresente atributos semelhantes, para cultuar a espanhola, vinda do mundo civilizado das 

grandes metrópoles. 

Em Número do intermezzo, de Henry Heine285, o eu-lírico expressa a saudade do 

amor devotado à natureza em sua infância. A infância não se refere apenas ao período 

temporal da vida, mas também ao início da produção do poeta, que em suas primeiras obras 

cantava as belezas da natureza: 

Ó sol, ardente sol, pombinhas, lírios, rosas, 
Com que amor vos amei na flor da juventude! 
Foi por vós que vibrei as fibras do alaúde 
Da aurora do viver no fúlgido arrebol.286 
 

Houve uma mudança no foco de suas obras e na devoção do seu amor. No momento 

presente, o eu-lírico concentra sua obra e devota seu amor à sua musa. Os elementos da 

natureza perderam seu brilho diante da amada, que para ele tem o que há de mais especial e 

belo nos elementos que cultuava. 

As modificações na vida do eu-lírico fazem alusão às transformações da estética 

romântica no Brasil, tendo sua infância voltada para o culto das belezas da natureza 

exuberante e, em segunda fase, tornando-se mais centrada no sentimentalismo e nos conflitos 

de cada indivíduo inconformado com a realidade que o cerca e que se sente obrigado a ficar 

encarcerado em um mundo idealizado.  

Embora o amor fosse a mola propulsora de muitas obras artísticas, é visto como um 

empecilho por perturbar a razão dos artistas que não conseguem se desvencilhar da fixação da 

musa, restringindo suas obras à adoração a estas mulheres. Alguns, muitas vezes, modificam 

não apenas o comportamento, mas também as características de sua produção artística. Na 

quadra A..., o eu-lírico afirma ter abandonado as tendências românticas, seguindo uma nova 

tendência. O poeta não quer mais exaltar as belezas da natureza “à luz das primaveras”, como 

fizera Casimiro de Abreu, nem cultuar “o morno luar que os menestréis encova”, referindo-se 

ao romantismo egótico de Álvares de Azevedo, desejando seguir novas tendências: 

Por ti disse adeus à musa das quimeras, 
De todo filiei-me à grande idéia nova... 
Não me deslumbra mais a luz das primaveras, 
Nem o morno luar que os menestréis encova!287 

 

O eu-lírico do poema A minha amada288, de Gaspar da Silva289, idealiza tanto sua 

amada ao ponto de compará-la a uma santa. A pureza da amada é enfatizada pelo uso de 
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expressões tais como: “casta sinhá”, “olor de rosa chá”, “fulgor imaculado”, “candura”. 

Devido à tal pureza e beleza, o eu-lírico afirma de modo exagerado e humorístico que até 

mesmo o Papa empenharia o Vaticano para conquistá-la. O eu-lírico por sua vez por não 

possuir tantas riquezas, porém sem perder o bom humor, empenharia sua camisa para ter o 

amor de sua musa. 

O amor é capaz de provocar dúvidas e inconstâncias de pensamento. O poema Dois 

medos290, de Silvino Vidal291, apresenta um diálogo entre dois enamorados. Na primeira 

estrofe, a mulher teme a aproximação do homem durante o dia. Ao cair da noite, entretanto, 

teme ficar longe do amado, pedindo que dela se aproxime. O poema revela o modo dúbio 

como muitas damas se comportavam na sociedade. Durante o dia apresentavam-se com 

recato, porém à noite entregavam-se com volúpia aos amantes, mantendo as aparências 

perante a sociedade. 

O poeta Lúcio de Castro publicou duas quadras bastante semelhantes n’O  Diabrete a 

respeito das sensações provocadas pelo toque na mão da amada. Na primeira quadra 

publicada, o eu-lírico descreve as sensações da moça: “Quando te aperto a mão meia breve/ 

Estranha sensação seu ser agita”,292 e na segunda publicação as de si próprio: “Quando a mão 

te comprimo levemente/ Estranha sensação meu ser agita”.293 Os dois últimos versos se 

repetem em ambas as quadras revelando uma reciprocidade de sentimentos entre os 

enamorados. 

Os versos de Recuerdo294, de Manoel da Rocha295, descrevem as sensações que a 

amada desperta no íntimo do eu-lírico. Quando está com sua musa, todo seu ser se agita como 

se em seu corpo corresse “um novo sangue vivo, incandescente”. Por perturbar o eu-lírico a 

tal ponto, a musa é comparada a uma “pomba que tem garras de leão”, pois, embora seja pura 

e meiga, lhe desperta fortes sentimentos, subjugando o coração do seu amado. 

O poeta Otávio d’Orel296 revelou seu fascínio pela beleza das mulheres. Sua mulher 

tem uma beleza híbrida, fruto da miscigenação de várias etnias, assim como é a brasileira: 
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É linda a minha amante, é terna e caprichosa, 
Tem um pé d’andaluza, a mão de uma duquesa, 
Germânico  lirismo, o chic da francesa,  
No olhar raios d’amor, no lábio cor da rosa.297 
 

Ao juntar o que cada etnia tem de melhor, o eu-lírico compõe uma perfeição. Assim, 

como as outras mulheres, sua musa perfeita, ainda que seja sua amante, deseja se casar. 

A musa idealizada de Ondina, de Augusto de Lima298, é admirada pelo eu-lírico à 

distância, enquanto banha-se no mar. O banho é descrito de modo bastante sensual: 

Em tênua ondulação teu colo belo 
Arfava voluptuoso; e na corrente 
Confundia-se a chuva do cabelo 
Que derramavas indolentemente...299 
 

Como se estivesse hipnotizado pela imagem da amada, o eu-lírico fica 

contemplando-a, sentindo inveja das ondas do mar que a tocam. A imagem da amada 

empurra-o para um abismo de sonhos e ilusões do qual se tornará prisioneiro, uma vez que, 

embora a observe e deseje, não poderá dela se aproximar. 

A consciência de que irá perder a amada provoca no eu-lírico de Primeiro suspiro, de 

J. Ramos300, um grande sofrimento; porém, afirma que seu amor é perene: 

A desventura. Em sacrifício à ausência 
Devem em breve sucumbir as lembranças 
Que virão sufocar novos desejos! 
Tudo nos prazeres teus hás de esquecer-me 
                   Em amar-te no túmulo!301 
 

Ainda que morra, seja esquecido e a amada encontre amores e ilusões nos braços de 

outros, perpetuará em sua alma todo sentimento que a ela devotou. 

A mulher idealizada no poema O teu sorriso, de A. C.302, não é cultuada apenas por 

sua beleza, diferente dos demais poemas que exaltam apenas os atributos físicos. O eu-lírico 

deste poema ressalta também a inteligência feminina: 

Eu te amo de modéstia os lances 
que realce te dão à formosura, 
os lábios de rubi, a face amena, 
a limpidez do olhar, a fronte excelsa 
               de inteligência plena, 

                                                
297 D’OREL, Octávio. A minha amante. O Diabrete. Rio Grande, 13 de abr. 1879, p. 7. 
298 Antonio Augusto de Lima. Nasceu em Minas Gerais em 1858. Foi advogado, músico e poeta. Foi redator da 
Revista de ciência e letras (São Paulo, 1880). Publicou os livros de poemas Manhãs serenas e Parnaso da 
Paulicéia. Segundo Sacramento Blake (1883: v.1., 113-114), o poeta foi, assim como Valentim Magalhães, 
“cultor devotado da literatura amena, e sobretudo da poesia”. 
299 LIMA, Augusto de. Ondina. O Diabrete. Rio Grande, 29 de ago. 1880, p. 3. 
300 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
301 RAMOS, J. Primeiro suspiro. O Diabrete. Rio Grande, 12 de set. 1880, p. 7. 
302 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 



com áureas chispas sempre iluminada 
um sol soberbo em hora de alvorada.303 
 

Diante de ser tão perfeito, o eu-lírico justifica o ciúmes dos elementos da natureza: 

vento e violeta que tocam e adornam a amada. Para compor o cenário exuberante, o sujeito 

poético não apenas faz referência a elementos naturais como também ao poema Leito de 

folhas verdes, de Gonçalves Dias, e ao romance Iracema, de José de Alencar, desejando que 

sua amada fosse uma bela ameríndia. Se ela fosse semelhante à bela Iracema, ele seria “um 

Jatir que na cintura /a arazóia apertasse-te”.304 Ambos sendo indígenas, ele não teria ciúmes 

dos elementos naturais que tocam a sua amada, pois viveriam em harmonia num paraíso no 

qual ele a contemplaria “num leito de folhas verdes”.305 

A bela voz da amada é comparada ao mágico canto das sereias que o encanta, 

fazendo perder o sentido. Assim como as sereias são seres duplos, a idealização do eu-lírico 

cria uma mulher de duplo comportamento, ao mesmo tempo casta e sensual: 

És da voz na harmonia uma sereia... 
no mais um tipo, um ideal criado 
na minha fantasia: alta, elegante, 
cheia de amor e majestade, às vezes 
terna, lânguida, amante, 
e às vezes rainha impetuosa, 
matando-me de enlevo – impiedosa.306 

 

O eu-lírico, suplantando o modo maniqueísta de perceber o mundo e superando os 

modelos do Romantismo, reconhece que o comportamento e personalidade das mulheres não 

são uniformes. As mulheres, assim como os homens, não podem receber rótulos de boas ou 

más, uma vez que são seres multifacetados que pensam e reagem de diferentes formas ao 

longo da vida, sendo por isso tão complexos. 

O eu-lírico de A dois astros, de Fernando Leal, também revela ciúmes dos elementos 

da natureza que tocam sua amada, criticando até mesmo o sol por dourar sua imaculada e alva 

face. A lua também é criticada, pois quando ela surge e cai a noite, as janelas se fecham, 

impedindo-o de ver a amada, sua razão de viver: 

A vida de minha alma que, suspensa,  
Imóvel fica e se te não contemplo, 
Como a apagada lâmpada pendente 
Na muda vastidão de solitário templo!307 
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Não apenas a beleza, mas também os beijos dados pelas mulheres eram considerados 

traiçoeiros. Os homens que conseguiam beijar sua amada ficavam profundamente 

apaixonados, sendo presos pelas armadilhas do amor. Assim, após beijar a amada, o eu-lírico 

de Beijo pagão, de Lúcio Mendonça308, compara-a a Dalila. A lendária Dalila seduziu e 

cortou o cabelo de Sansão, tornando-o fraco. Semelhante a Sansão sentiu-se o eu-lírico, ao ser 

dominado pelo amor: 

Deste a paixão mortal que incandesce e alucina, 
Que afoga o entendimento e que dissolve a força 
Tinha a languidez de seus olhos de corsa 
E enfraqueceste um forte, ó beijo de Dalila!309 
 

Lirismo, de Jayme de Seguier310, idealiza a beleza da amada que vive em completa 

harmonia com a natureza. Até mesmo as aves prestam culto à sua beleza. O eu-lírico sofre 

diante de sua inferioridade e do fascínio que a bela musa exerce sobre ele. Por desejá-la e 

amá-la muito, considera seu martírio semelhante aos dos monges. Do mesmo modo que os 

monges se sacrificam por amar e dedicar sua vida a Cristo, o eu-lírico sofre por sua amada: 

Lembram-me então os suplícios  
dos velhos monges ascetas, 
que rasgavam nos cilícios 
as carnes febris, inquietas, 
 
e iam depois, de rastros 
prostados c’os olhos fixos 
pisar os seus lábios castos 
no marfim dos crucifixos.311 
 

Embora com a alma despedaçada, tem a esperança de ser recompensado por tamanho 

sacrifício. O sofrimento torna-se necessário para aplacar o desejo, já que não deve realizá-lo 

para não macular a mulher amada e tornar seu amor um sentimento casto. 

O eu-lírico de G, de Guilherme d’Azevedo312, cultua a amada de tal forma a ponto de 

acreditar: 

Que havia um nome em branco e Deus pensou  
 [comigo 

Em traduzi-lo enfim numa expressão  
[qualquer 

                                                
308 Lúcio Eugênio de Menezes e Vasconcelos Drumonnd Furtado de Mendonça nasceu no Rio de Janeiro em 
1854 e faleceu em 1909. Foi advogado, jornalista, poeta. Esteve de acordo com Antonio Candido (2000: V.2., 
341), “sempre ligado ativamente à propaganda republicana até 1888” e “foi um dos principais fundadores da 
Academia Brasileira de Letras. É considerado por Sacramento Blake (1883:v.5., p.336-337) um “distinto literato 
e poeta”. 
309 MENDONÇA, Lúcio. Beijo pagão. O Diabrete. Rio Grande, 24 de out. 1880, p.3. 
310 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
311 SEGUIER, Jayme de. Lirismo. O Diabrete. Rio Grande, 24 de out. 1880, p.7. 
312 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 



 
De forma que a mulher suave e graciosa 
Faz parte deste nome um tanto cor-de- rosa 
E este nome gentil faz parte da mulher.313 
 

O nome da amada, expresso apenas através da inicial, não revela a identidade de sua 

amada, mantendo seu amor oculto.  

A exaltação da mulher expressa em uma quadra314 de autoria do alfaiate Pereira é 

criticada. Apaixonado por uma mulata, o autor escreve versos criticando a beleza das rosas 

brancas. Assim como rejeita as rosas brancas, também critica as mulheres que não são 

morenas como a amada. O Repórter315 critica-o por idealizar a amada a tal ponto de desprezar 

as outras, contrariando os padrões de beleza vigentes. 

O poema Paraíso dos gatos, de Rocha Gallo316, estabelece uma comparação entre o 

comportamento dos gatos e dos homens. De forma bem-humorada, o eu-lírico narra a história 

de dois gatos que se apaixonam: 

O gato apaixonado cede aos caprichos da gata,  
                                                                  [pois: 
[...] como é lei fatal em todos os “rabichos” 
que “elas” venham a ter asnáticos caprichos, 
                                a gatinha exigiu 
certa coisa boçal a qual “ele” cumpriu:317 

 
Indo para a despensa, o casal de bichanos encontrou um paraíso repleto de comida e 

de ratos: “gozava o par ditoso um verdadeiro Éden”. Porém, a gata, mais astuta, assim como 

as mulheres, enxergou “um vermelho chouriço”. O chouriço, assim como a serpente, atiça os 

sentidos dos gatos, que passam a desejar o fruto proibido. Do mesmo modo que Eva, a gata 

entrega o chouriço ao companheiro e também dele come um pedaço, morrendo ambos 

envenenados. O gato é chamado pelo eu-lírico de Adão por ter sido vítima da sedutora gata: 

Passa ao dente agudo o fruto proibido 
                                  com ânimo sereno 
sem saber, pobre Adão! que o pomo oferecido 
                                   tem rábido veneno.318 
 

Ao se sentir traído pela gata, o gato amaldiçoa-a, conforme fizera Deus com Adão e 

Eva no paraíso: 
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Maldita sejas tu, ó Eva, ó Eva ingrata! 
que extingues em mim a nobre geração  
de fidalgos felinos com tua tentação... 
arremessem teu corpo em leito podre, impuro 
e roa-te o cadáver o verme do monturo.319 
 

Embora lamente a morte dos gatos, em especial do macho por considerá-lo vítima da 

astuta e traiçoeira fêmea, o eu-lírico considera louvável a inteligência do despenseiro. Na 

opinião dele, se Deus tivesse envenenado o fruto proibido, muitos dos males do mundo seriam 

evitados, uma vez que não existiria uma geração de pecadores frutos de Eva. Nesta 

perspectiva, culpa a mulher por ter levado a humanidade a conhecer o mal, desejando punir, 

conforme fizera o despenseiro, todos aqueles que se desviam do caminho do bem. 

O poema A rosa e a virgem, de A. Dias de Freitas320, apresenta uma visão idealizada 

da donzela amada. A vida e a beleza da donzela são comparadas à delicada rosa, ambas com 

um simples contato perdem seu esplendor, pois: o “ímpio contato faz morrer a virgem,/ letal 

bafejo faz murchar a flor”!321  Entretanto, a beleza da flor é efêmera, enquanto a da donzela 

pode ser eterna, durando o tempo que ela se mantiver casta. 

A exuberância da mulher idealizada e amada de Fala! é capaz de exercer seu fascínio 

até mesmo na natureza. Diante de tão esplendorosa figura: 

A estrela Vésper se inclina, 
O mar murmura baixinho, 
A borboleta desmaia, 
A nuvem perde o caminho!...322 

 
Diante de tamanha beleza, o eu-lírico expressa o desejo de com ela dividir sua 

existência: 

Que bela seria a vida 
Contigo em doce abandono: 
Tu dormindo junto às flores. 
Eu – venerando por teu sono!323 
 

Em Saloia um homem tenta seduzir a camponesa portuguesa para dela ganhar um 

beijo.  A camponesa mostra-se irredutível, não cedendo aos apelos do homem mesmo quando 

lhe promete casamento. Ainda que more no campo, a mulher é astuta e sabe que o sedutor tem 

muitas namoradas. O homem não desiste de elogiá-la tentando convencê-la da sinceridade de 

suas intenções. O eu-lírico, testemunha do fato, não afirma se tenham se beijado, porém: 

Se o beijo por fim foi dado, 
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Eles dois lá o dirão... 
O que eu vi, foi muito corado 
O rosto da saloita; 
Ele chamar-lhe: Bonita. 
Ela a ele; ó seu ladrão!324 

 
Os versos dão a entender que mesmo contra a sua vontade, a camponesa foi beijada 

pelo homem. O conflito de interesses entre as duas personagens representa o choque entre as 

culturas do meio rural e urbano. Enquanto a camponesa persegue os ideais tradicionais de 

encontrar um amor sincero para estabelecer uma união estável, o homem urbano deseja 

apenas aproveitar os prazeres da vida, desfrutando da felicidade momentânea. O poeta utiliza-

se do registro fiel da fala das personagens para enfatizar as diferenças entre estes dois 

ambientes distintos. Seguindo ainda os princípios de Rousseau, a camponesa apresenta os 

valores positivos por estar distante da civilização. O homem urbano já corrompido pela 

civilização, tenta a seduzir, maculando sua pureza. 

A corrupção do sertanejo que se deixa envolver pelas mentiras do homem urbano 

leva-o a perder sua pureza e passar a adotar os valores do universo capitalista. Assim, o eu-

lírico de No asilo, de José do Patrocínio325, lamenta que o homem do campo “caminhe para o 

triste fim”326, pois, o homem urbano se aproxima para roubar os sonhos e ilusões do mundo 

rural e, principalmente, corromper a pureza das doces caboclas, conforme denuncia o poeta: 

“Falstafes, D. Juans vinde comprar capelas/ Das virgens dos sertões: as vítimas singelas/ A 

miséria leiloa as flores do pudor”.327 

No poema Os três párias, de Múcio Teixeira, os versos revelam a dor de ser traído 

pela mulher amada como o pior sofrimento que pode acometer a vida de um homem. O eu-

lírico descreve a conversa entre três soldados que, voltando de uma guerra, encontram 

tragédias em seus lares. Embora dois soldados lamentem a morte de seus pais, o que mais 

sofre foi o terceiro, que encontrou “a mulher nos braços de um mascate”328. A dor do 

sofrimento da traição lhe fez perder a razão e assassinar sua amada, pois ao amá-la tanto e de 

forma tão idealizada, seria inadmissível que ela o traísse. O poema apresenta um ponto de 

vista bastante machista que justifica o assassinato da mulher em nome da honra do homem, 

sempre considerado vítima das ardilosas armadilhas femininas. 
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O poema O canto acauã, de Joaquim Serra329, narra ao longo de sua dezessete 

quadras a trajetória de Maria. Já na primeira estrofe há o prenúncio da infelicidade da moça. 

Os versos criam um ambiente misterioso no qual reina o canto da “agoureira acauã”: 

A noite toca o seu termo, 
São horas da antemanhã, 
Mas, inda canta no ermo 
A agoureira acauã!330 

 
Maria abandona sua casa no campo, na qual vivia com seu pai, para fugir com um 

homem pelo qual se apaixonara. O eu-lírico tenta alertá-la para os perigos, salientando os 

maus presságios anunciados pela acauã: 

Volta atrás, linda menina, 
Volta aos teus antigos lares, 
Não tornes negra a tua sina 
Com mil tardios pesares!331 
 

A voz do eu-lírico condena a atitude do homem que rouba Maria do lar paterno para 

desfrutar de sua inocência, maculando sua castidade: 

Esse que leva-te agora, 
Por quem dizes que te abrasas, 
Colhe a flor e a deita fora 
Do anjo lacera as asas!332 
 

Além do eu-lírico, a natureza torna-se atuante, denunciando o mal e tentando evitar 

que Maria persista no erro: 

Volta, volta! A natureza 
Vê que triste se apresenta: 
Lamenta a tua pureza 
O teu futuro lamenta!333 
 

Maria, cega pela paixão, não percebe os avisos da natureza e ruma para o seu fatal 

destino. O amor prometido pelo homem não é um amor abençoado, pois quebra os padrões 

tradicionais de que a união de dois apaixonados deve ser abençoada por Deus através da 

Igreja: 

Volta, volta! Aos pátrios lares. 
Que quem tanto amor te oferece, 
Não te leva ante aos altares 
Dá-te amor que te enegrece!334 
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Conforme a natureza e o eu-lírico haviam previsto, Maria foi abandonada pelo 

amante. Ao retornar ao seu lar, ela encontrou seu pai morto. A morte do pai foi a sanção que 

ela recebeu por transgredir os padrões tradicionais de comportamento. 

O encontro de Maria com o amante representa o contato do meio rural com o meio 

urbano. Maria vivia em harmonia com seu pai e com a natureza. Sua integração com a 

natureza era tanta que os animais e vegetais perceberam que ela corria perigo, pois sua pureza 

seria corrompida pela civilização. Ao quebrar o elo harmônico com sua família e com a 

natureza, Maria é punida, não encontrando mais lugar naquele ambiente intocado, perdendo 

sua identidade. Assim como Adão e Eva, que ao conhecer o pecado foram expulsos do 

paraíso, Maria não encontrará mais a alegria ou sossego, estando no paraíso onde vivia por 

não pertencer mais àquele ambiente. 

Assim como no Canto de acauã, o eu-lírico de Minha noiva, de Frantz335, transgride 

os padrões de comportamento, roubando um beijo de sua noiva. Neste período não era 

permitido que noivos ou namorados trocassem carícias sem a supervisão de algum 

responsável: mãe, pai, tia, avós, irmãos, antes do casamento. Estando sozinho por um 

momento, o noivo rouba um beijo da amada: logo é punido, pois: 

Nos lábios seus senti 
Um asqueroso sumo. 
 
E vejo, oh! grande Deus, 
Que por pecados meus, 
Ela mascava fumo!...336 

 

De modo humorístico, através da punição do eu-lírico, o poema difunde a idéia de 

que a tradição deve ser mantida, sendo toda transgressão punida. 

A impossibilidade de se aproximar da amada torturou o eu-lírico de Astros 

brejeiros337, de B.338 Sua amada também é comparada às estrelas, que embora distantes, 

fascinam os homens. Os mistérios dos astros são comparados às mulheres, pois mesmo que os 

contemple, não é capaz de compreendê-los. 

O poema A última confissão de Eugênia Câmara339, de Lobo da Costa340, descreve a 

confissão desta mulher transgressora. Chorando arrependida de seus pecados, Eugênia 
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Câmara confessa a um padre que peca por amar a glória, o teatro, o prazer e que Castro Alves 

teria morrido por sua causa. Ao confessar que ama o teatro, Eugênia revela seu 

comportamento transgressor, pois as atrizes não eram consideradas damas honradas pela 

sociedade. O amor à glória revela um espírito vaidoso. E a atração pelo prazer, uma alma que 

facilmente cai em tentação na busca de satisfazer seus desejos. Afirmando que se sente 

culpada pela morte de Castro Alves, revela que o seduziu, ratificando sua conduta 

transgressora.  

Imbuído de um espírito campeiro, o eu-lírico de Poesia, de F.341, canta seu amor aos 

seus dois maiores bens: sua mulher e seu cavalo. O eu-lírico vive em harmonia com a mulher 

e o cavalo em sua casa no campo. Porém, a certeza de que um dia a morte levará seus maiores 

bens lhe inquieta o coração. Refletindo a respeito dessas perdas, inesperadamente afirma que 

sentiria mais a perda do cavalo, pois: 

Meu cavalo...meu bom amigo, 
Tão belo outro não consigo 
Não digo só por dizer, 
Pois o afirmo a qualquer, 
Muitas mulheres encontro; 
Mas bom cavalo não conto, 
Morresse embora a mulher.342 
 

O amor incondicional ao cavalo transgride o padrão romântico de idealização da 

mulher acima de todos os seres da natureza. Há nesta relação do gaúcho com o cavalo o 

resgate do mito do centauro dos pampas, pois devido à tamanha afinidade, homem e animal se 

confundem em único ser. Tal fato justifica a preferência do homem pelo seu cavalo, uma vez 

que se reconhece nele. 

Embora o amor fosse idealizado na maioria dos poemas publicados no Diabrete, 

houve versos que criticaram a idealização de tal sentimento. Os versos do poema Calembour 

registram o diálogo entre Martinho e sua vizinha cozinheira. Martinho tenta seduzir a 

cozinheira, dizendo estar morto de amores por ela. A vizinha, desfazendo das juras dele, diz 

que até o imagina enterrado: 

Morto estou por teu amor! 
Morto estou, diz-lhe o coitado. 
Ai! creio, diz a ladina, 
Já o estou vendo enterrado!343 
 

Os versos satirizaram o sofrimento e o desejo de morrer em nome do amor cultuado 

pelos românticos. A musa não é uma dama ou uma moça da elite social, mas uma cozinheira, 
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seu nome não é nem mencionado nos versos do poema ressaltando sua inferioridade social 

diante do vizinho que a corteja. Assim, os versos contribuem para reforçar o pensamento 

comum em relação às mulheres das camadas sociais menos abastadas. Por ser uma cozinheira 

era considerado aceitável que fosse assediada pelos homens sem que eles lhe devotassem 

algum sentimento; por isso não acredita nas juras de Martinho. A palavra enterrado em 

destaque confere ao verso certa ambigüidade referindo-se simultaneamente ao deboche da 

cozinheira que o imagina sepultado e tendo uma conotação sexual, já que era comum que as 

criadas e escravas satisfizessem os desejos sexuais dos homens de classe social mais elevada. 

O poema Maria344 explora o amor devotado a uma escrava. O desejo do eu-lírico 

pela moça, ainda que se tratasse de uma escrava, não é concretizado. O eu-lírico quebra os 

padrões de idealização da mulher romântica, devotando seu amor casto à escrava. Por tratar-se 

de um amor puro, seu desejo não se realiza e o eu-lírico revela, através do uso do pretérito do 

subjuntivo, quão remoto é a realização de seu desejo. 

No poema A Eva do velho Simão, Joca Antunes345, tão criticado e satirizado nos 

versos de O cabri-mono346, de K. Brito, tenta, através de versos humorísticos, negar as 

acusações publicadas nas páginas d’O Diabrete, clamando à sua amada que: 

Não creias anjo querido, 
No Diabrete brejeiro... 
Teu mulatinho de cheiro 
Só por ti vive rendido!... 
Se às vezes entristecido 
Me vires a suspirar, 
Não é por querer casar 
Com moça Branca que seja; 
Pois é preciso que eu veja  
Que a cozinha é meu lugar!...347 
 

Os versos revelam a idéia preconceituosa a respeito dos negros. O próprio Joca tem 

preconceitos em relação à sua raça, considerando-se inferior aos brancos. Deste modo, 

resigna-se aos limites impostos pela sociedade branca opressora e preconceituosa, acreditando 

que os negros jamais poderiam se casar com moças brancas e deixar de ser meros serviçais. 

Joca contribui para a manutenção dos valores da sociedade colonial escravocrata e mesmo que 

já ecoasse no país alguns movimentos abolicionistas, não ousa questionar as “verdades” 

impostas. Embora seja negro e reconheça a inferioridade de sua posição hierárquica na 

sociedade, tem sentimentos nobres em relação à amada, jurando a ela um amor perene e fiel. 
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Bulhão Pato348 também publicou uma quadra criticando o amor como sentimento 

idealizado que deve ser devotado a uma única mulher incondicionalmente. Os versos revelam 

uma descrença na fidelidade masculina: 

Chama-se homem feliz o que ama e é amado 
Por uma só mulher, mas aquele que amar. 
Duas ao mesmo tempo, e for idolatrado 
A tal nome então que nome se há de dar?349 

 
Em resposta a estes versos a redação d’O Diabrete publicou sob o pseudônimo Pato 

Bulhão o poema Resposta.350 A primeira estrofe questiona Bulhão Pato se ao imaginar 

mulheres que o idolatram, não estaria também ele a criar uma realidade idealizada. 

Apresentando uma visão negativa das mulheres a redação d’O Diabrete acusa-as de serem 

todas fingidas sendo impossível serem tão fiéis quanto o poeta deseja.  

Ainda que criticasse o amor dedicado a uma única mulher, Bulhão Pato escreveu um 

poema apresentando uma perspectiva idealizada em relação ao amor materno. O poema As 

duas mães351, em tom narrativo, descreve o encontro de duas mães em uma igreja. Enquanto 

uma das mães resplandecia de felicidades por estar com seus filhos nos braços, levando-o para 

receber o batismo, a outra havia levado seu filho para ser enterrado. Ambas trocando olhares 

revelam empatia de sentimentos: a mãe que estava alegre se entristeceu ao se solidarizar com 

o sofrimento da outra; a que chorava, alegrou-se ao ver o recém-nascido. Os versos atribuem 

solidariedade e desprendimento à nobreza dos sentimentos maternos. 

Os versos de Transpassa-se de L.C., criticaram a idealização da musa. A mulher 

descrita nos versos do poema não tem uma beleza incomparável ou uma alma angelical. Pelo 

contrário, aparenta ser o que não é, e: 

Tem o nariz um tanto arrebitado, 
mas nem por isso aos seu mister se escusa, 
Sem da vista sofrer, pince-nez usa, 
e um buçozinho à rolha desenhado.352 
 

O eu-lírico desdenha da mulher a quem dedicou seus versos, considerando que tem 

possibilidades de encontrar outra melhor, uma vez que possui recursos financeiros para tal. 

Ao adotar tal conduta, o eu-lírico revela uma descrença no amor ideal, acreditando ser 

possível comprá-lo.  

                                                
348 Bulhão Pato. Nome literário usado pelo escritor português Raimundo Antonio de Bulhão Pato. O escritor 
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As páginas d’O Diabrete não publicaram versos apenas a respeito do amor entre 

homens e mulheres, o amor fraternal teve lugar de destaque na publicação da tradução do 

poema A amizade, de Voltaire353. A amizade, de acordo com o poema, é o único sentimento 

que pode haver em excesso na vida dos homens. Diferente do amor, a amizade não causa 

tantos aborrecimentos, nem provoca a solidão: 

Isolado sem ti fica 
O homem, c’o apoio teu 
Pode ter pluralidade 
E viver em outro eu.354 
 

A amizade cultivada apenas pelos corações nobres resgata o espírito de coletividade. 

O homem necessita compartilhar sua vida de modo harmônico com seus semelhantes, embora 

o tumultuado mundo moderno, regido pelo capitalismo, tende a lhe provar o contrário, 

tornando escravo do individualismo e da ambição. 

 
 
 
 
2.1.6  Espírito nacionalista 

 
 
 
 
O movimento Romântico no Brasil “agiu como força sacralizante”355, uma vez que 

visava resgatar os mitos e elementos da origem do brasileiro para reconstruir a identidade 

nacional livrando-se do estigma de colônia e afirmando-se como nação. Após a proclamação 

da independência do Brasil, intensifica-se “a urgência de se nomear diante do mundo e a 

necessidade de ser visto e ouvido fabricando uma literatura calcada no exotismo”.356 Tornava-

se necessário criar expressões de nossa identidade para que não apenas nossa liberdade em 

relação à metrópole fosse legitimada, mas também para que construíssemos uma identidade 

cujo processo partisse do nosso próprio olhar a respeito de nossas particularidades, livre do 

olhar eurocêntrico do colonizador.  

Assim, o Romantismo afirmou-se como um “momento de negação”357 dos valores, 

modelos e paradigmas da cultura e literatura européias. Contudo, embora desejasse romper 

com os modelos europeus, os românticos não obtiveram o sucesso almejado, pois 
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“incorporaram uma imagem inventada do índio” sob os mesmos paradigmas da visão 

eurocêntrica. Conforme Bernd (1992:18), somente no Modernismo os mitos idealizados serão 

dessacralizados contribuindo de modo significativo para a (re)construção da identidade 

brasileira. Ainda que a literatura produzida no período romântico tenha ressaltado os aspectos 

exóticos do Brasil, não podemos contestar as contribuições das obras produzidas neste 

período, que impulsionou a produção literária e influenciou de modo significativo os 

movimentos posteriores. 

Por ser um país tropical, o Brasil se diferenciava muito das metrópoles européias. 

Devido ao clima quente e ao modo como os ameríndios se organizavam, os brasileiros eram 

considerados pelos europeus um povo preguiçoso, assim como também os demais povos 

latinos adeptos ao hábito da sesta: 

Para dormir a sesta às garças fujo 
Do ímprobo trabalho 

E venho em teu regaço leitoso 
Buscar doce agasalho.358 

 
Bernardo Guimarães359, em Hino à preguiça, cultuou este considerado pecado capital 

como uma virtude que dirige os passos dos homens de coração puro: 

Meiga preguiça; velha amiga minha 
Recebe-me em teus braços, 

E para o quente conchega o leito, 
Vem dirigir os meus passos.360 

O clima tropical e a natureza exuberante convidam o homem a viver em um paraíso 

no qual não há lugar para preocupações: 

Té que ao calor de lânguido mormaço 
Do brando do outono, 

Em santa paz possamos docemente 
Conciliar o sono. 361 
 

O comportamento livre, despojado de compromissos e preocupações daqueles que 

vivem como se dependessem apenas da providência divina, desperta no homem capitalista a 

idéia de que o brasileiro seja preguiçoso por não estar preocupado com o lucro fácil que 

poderia obter em tão férteis terras. Assim, para o eu-lírico, a preguiça passa a ser uma virtude, 

uma vez que impede o homem de cometer pecados mais graves tais como: soberba, ganância, 

inveja, raiva, luxúria, tão recorrentes na vida daqueles que vivem nos centros urbanos. 

Através da preguiça, o homem pode encontrar a tão almejada paz interior: 

                                                
358 GUIMARÃES, Bernardo. Hino à preguiça. O Diabrete. Rio Grande, 10 de ago. 1879, p.6. 
359 Bernardo Joaquim da Silva Guimarães. Nasceu em Minas Gerais em 1825 e faleceu em 1884. foi advogado, 
jornalista, professor, romancista e poeta. Destacou-se mais como romancista do que poeta, tendo grande parte se 
sua produção poética extraviada por não ter sido publicada em um livro. Cf.: Antonio Candido (2000 : v.2., 339) 
360 GUIMARÃES, Bernardo. Hino à preguiça. O Diabrete. Rio Grande, 10 de ago. 1879, p.6. 
361 Id. 



Emudece o ríspido trabalho 
A atordoadora lida, 
Repousa o corpo, o espírito se acalma, 
E corre em paz a vida.362 
 

Tão nobre virtude só poderia ter nascido em um paraíso. Desta maneira, o poeta 

considera que a preguiça nasceu no continente americano, sendo, ao contrário do que tentaram 

provar os colonizadores, uma grande qualidade que herdamos de nossos ancestrais: 

Em honra tua, e ao pé dos altares 
Sempre cochilarei. 
 
Nasceste, outrora em plagas americanas 
À luz de ardente sesta 
Junto a um arroio, que corria 
À sombra da floresta.363 
 

O legado de nossos sábios ancestrais transformaram a preguiça num mágico portal 

que aproxima o homem da natureza, livrando-o dos tormentos do mundo urbano capitalista. 

As páginas d’O Diabrete também publicaram versos que não exaltavam o país, mas 

criticavam a situação política e econômica levando os leitores a refletirem sobre os fatos da 

nossa história. O poema Sete de setembro, de Octaviano Hudson364, dedicado a José Bonifácio 

de Andrada e Silva, exalta a proclamação da independência brasileira. Os versos salientam a 

participação popular neste histórico dia, exaltando a figura de D. Pedro como o grande 

libertador da pátria: 

Gigante da palavra, preclaro, inteligente, 
Dos lábios um protesto nasceu-lhe com fervor 
Em a nação arroubada em santo entusiasmo, 
Aplaudia, aclamava o seu libertador.365 
 

Os versos salientam a contribuição de José Bonifácio de Andrada e Silva no processo 

de independência do Brasil: 

E José Bonifácio – a tradição, – a glória 
De venerando Andrada que a pátria libertou 
Ergue-se altivo, apostrofando aqueles 
Escravos de um poder que tanto os aviltou!366 

  
Ao término da euforia, o povo conscientizou-se a respeito de nossa relativa liberdade, 

pois embora o Brasil deixasse de ser uma colônia portuguesa, continuávamos sendo 
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governados por membros da Corte Portuguesa, os quais não deixaram de explorar as riquezas 

de nossa pátria: 

Assim tombou a pátria ao sopro tormentoso 
A arca sacrossanta da nossa liberdade: 
Porém de seus despojos surgiu iluminado 
O vulto colossal – o arauto da verdade?367 
 

O poeta Dr. Mello Moraes Filho368 apresentou no poema Emigração, o ponto de vista 

do imigrante que visa encontrar nas terras paradisíacas do continente americano melhores 

perspectivas de vida. O novo continente promete ao imigrante liberdade e uma maior 

aproximação com a natureza: 

Eis a América esplêndida! A liberdade 
Deve pujante aqui surgir mais bela; 
Di-lo a ave dos céus nos vôos largos, 
O rio à viração, o sol à estrela!369 

 
O imigrante encantado com as belezas das terras americanas vê no trabalho a 

oportunidade de se estabelecer no país, por isso torna-se mão-de-obra nas grandes fazendas, 

onde encontra o solo fértil e a fartura que contrasta com a miséria da Europa. A euforia do 

imigrante europeu é abalada quando um negro lhe revela que também é um imigrante; 

entretanto, encontrou no Brasil apenas sofrimento. Diferente dos imigrantes europeus, os 

negros não deixavam a África em busca de liberdade, de novas perspectivas de vidas; vinham 

para o Brasil obrigados, aprisionados como se fossem animais. Horrorizado diante do 

tratamento dado aos negros, o imigrante europeu refletindo sobre sua vida distante da Europa, 

sente-se escravo dos grandes latifundiários, solidarizando-se com o sofrimento do negro: 

Ele exclamou. Ao gesto arrebatado, 
Caiu-lhe a enxada e treme... ergue-a do chão: 
E convulso a largou, – era um espelho 
A refletir no aço a escravidão!370 

 

No poema Ama de leite, Dr. Mello de Moraes Filho retrata o cotidiano dos negros 

escravos na sociedade brasileira. O poema de tom narrativo descreve a negociação de uma 

ama de leite. A dona escrava faz propaganda da negra como se vendesse uma mercadoria. O 

eu-lírico, entretanto, revelando uma empatia à escrava, pergunta-lhe a respeito de seu filho. 

Ela responde: “Meu filho, meu filho foi pra roda”.371 Havia na época, uma roda nos hospitais 
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onde eram colocadas as crianças rejeitadas por suas mães, ou no caso das escravas, pelos 

patrões. 

O poema denuncia os maus tratos contra os negros. O filho da escrava fora colocado 

na roda como se a negra não tivesse por ele nenhum sentimento. Para agravar a situação, a 

patroa ainda anuncia a escrava como ama de leite, alugando-a para amamentar e cuidar de 

outras crianças. 

Ambos os poemas de Dr. Mello Moraes, além de denunciarem a situação do negro na 

sociedade brasileira, apresentam-no não como ser inferior, mas “como ser igual aos demais no 

amor, no pranto, na maternidade”. Antonio Candido afirma que é esta “poetização da vida 

afetiva”372 do negro que lhe concederá um lugar digno na literatura, menos fantasioso e 

idealizado do que coube aos ameríndios, respeitando suas diferenças, mas considerando-o 

sobretudo como ser humano, quebrando os paradigmas preconceituosos dos colonizadores 

europeus em relação aos negros e ainda reconhecendo sua contribuição na formação da 

identidade do povo brasileiro. 

A escravidão também foi tema do poema Ao longe, de Valentim Magalhães. Assim 

como o poema Emigração, de Dr. Mello de Moraes Filho, o eu-lírico solidariza-se com o 

sofrimento dos escravos que contribuíram com sangue para o engrandecimento da nação 

brasileira. O eu-lírico observa o escravo e como um mensageiro divino anuncia a chegada da 

tão almejada liberdade: 

Iluminou-se a escutar. A fronte requeimada 
Iluminou-se então de estranha majestade... 
 
Vinha se aproximando, além, um som enorme 
Como um trovão que acorda o matagal que dorme: 
– Eram os batalhões da deusa Liberdade.373 
 

Exaltando os heróis brasileiros, o poema Hino patriótico, de P., homenageia os 

templários brasileiros, clamando a estes guerreiros que façam ecoar no mundo a bravura da 

nação: 

Valentes Templários 
Do torrão Brasileiro, 
Do Universo mostrais 
Que sois povo guerreiro. 
 
Que amas a liberdade 
Mais que tudo primeiro, 
Que são vossas falanges 
As de um povo guerreiro.374 
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Os versos relembram aos guerreiros que devem lutar e morrer por amor à pátria e não 

por servilismo aos políticos ou por serem derrotados por inimigos de guerra: 

Da Mãe Pátria o sudário 
Seja sempre o vosso luzeiro; 
Por ela e não por eles375 
As de um povo guerreiro.376 

 

Além de lutar para proteger as fronteiras do país de invasores inimigos, os soldados 

deveriam também, na opinião do eu-lírico, combater aqueles que visam corromper a honra da 

pátria: 

Alegres e risonhos correi, 
Debelai o vil estrangeiro, 
Do torrão natalício 
Expulsai o aventureiro. 
 
Depois dessa afanosa, 
Lida do bravo guerreiro, 
Expulsai do seio materno 
O conclave ratoneiro.377 

 

Pois é preciso que apenas “honra, glória e mérito/ Só distinga o brasileiro” e o mundo 

reconheça a nobreza e bravura de nosso povo. 

O ufanismo levava os poetas não apenas a exaltar os elementos naturais do país e 

seus bravos guerreiros, mas também o nome daqueles que, através das artes, assim como 

Carlos Gomes e José de Alencar, divulgaram a outros povos a identidade brasileira. O poema 

Poesia, de João de Brito378, recitado em uma manifestação acadêmica em honra a Carlos 

Gomes, na qual o Guarani foi encenado379, declara em versos o orgulho destes expoentes da 

música e da literatura nacional: 

Também sou moço e me ufano 
Das glórias do meu país. 
Tendo em peito áureo sólio, 
Neste vasto capitólio 
Que deslumbra de esplendor, 
Consorciam-se dois nomes: 
Alencar e Carlos Gomes, 
O maestro e o escritor.380 

 

                                                
375 Alusivo aos paraguaios e políticos do Brasil, que chamam o exército de massa bruta. (Nota do autor.) 
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380 BRITO, João de. Poesia. O Diabrete. Rio Grande, 25 de jan. 1880, p. 6. 



Há no poema, devido à temática das obras de Alencar e de Carlos Gomes,                                                                                      

grande presença da cor local. Os versos retomam o exotismo da natureza tropical e a imagem 

mitificada do índio como grande herói brasileiro: 

O filho da natureza a tem diante de si 
Peri é o rei da floresta, 
Dos dentes o fio atesta 
Suas vitórias sem par. 
Trono – a montanha elevada, 
Cetro – essa flecha arrojada, 
Manto – a pele do jaguar.381 

 

Luís Guimarães Júnior382 também homenageou a genialidade de Carlos Gomes no 

poema Carlos Gomes. Vozes da noite. As composições de Carlos Gomes tocam o eu-lírico 

profundamente, pois falam de elementos característicos do seu país. Deste modo, ouve e 

compara os elementos da natureza: “ondas, luar, nuvens” às composições do célebre músico, 

que com maestria buscou inspiração para imprimir em sua obra um tom de brasilidade. 
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2.2  A prosa 
 
 
 
 

O Diabrete não publicou apenas textos em versos, tendo também dedicado espaço 

em suas páginas para a divulgação de textos literários em prosa de diferentes estilos: lendas, 

parábolas, contos, descrições. Constitui o corpus de textos literários escritos em prosa 

encontrados no acervo disponível do periódico: duas lendas, duas parábolas, doze contos, uma 

descrição e dois poemas em prosa. Os textos encontrados foram agrupados em quatro 

subcapítulos, tentando-se dividi-los de acordo com as semelhanças dos estilos das narrativas. 

 
 
 
 
2.2.1. Lenda 

 
 
 
 
A lenda publicada n’O Diabrete, intitulada A hospitalidade383, de F. J. Pedroso384, 

explica a origem da hospitalidade característica do povo sérvio. De acordo com a definição 

proposta por Weitzel (1995), a lenda é uma narrativa que relata um fato real ou fictício no 

intuito de explicá-lo através de um universo repleto de cores, símbolos e magias.385 A lenda A 

hospitalidade, através do mundo fantástico criado pela narrativa, explica a origem da 

hospitalidade como traço marcante na etnia sérvia.  

A narrativa da lenda desenvolve-se em um lar sérvio no qual a família hospeda um 

estrangeiro durante o inverno. O chefe da família ficara constrangido por não ter comida para 

oferecer ao visitante. A fim de saciar a fome do hóspede e não macular a fama de bons 

anfitriões do povo sérvio, o bom homem decide sacrificar seu próprio filho. Repleta de 

elementos mágicos, a narrativa revela que o hóspede misterioso era o próprio Deus, que 

diante de tão nobre atitude, ressuscitou o menino e tornou o povo sérvio o mais hospitaleiro 

entre as nações. 

Esta lenda apresenta uma intertextualidade com o episódio bíblico no qual Abraão se 

propõe a sacrificar seu filho com o objetivo de agradar a Deus. O texto publicado n’O 

Diabrete, além de reatualizar o texto-matriz, propõe um ensinamento moral de temor e 
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observância aos desígnios divinos. Tal postura contribui para a manutenção dos valores 

tradicionais e da ordem tão perseguidos pelo periódico. 

De acordo com o Dicionário de narratologia, houve no Romantismo uma grande 

divulgação das lendas devido a “sua propensão para valorizar elementos provenientes da 

cultura nacional e popular”386. Embora a publicação não seja uma lenda nacional, mas, de 

acordo com a apresentação do próprio autor, de origem sérvia, divulga a cultura popular, 

permitindo que o conto se perpetue através da escrita, evitando a efemeridade da oralidade. 

Através desta narrativa, o público leitor tem oportunidade de conhecer a cultura de outros 

povos e até mesmo compará-la à sua própria. É evidente que tal processo não é inocente, pois 

através de tal comparação o autor pretende convencer o leitor de que as atitudes nobres e os 

valores dos protagonistas da lenda, ainda que sejam de outra etnia, devem ser incorporados a 

nossa cultura. Deste modo, prevalece a visão eurocêntrica e a condição do Brasil como 

colônia que necessita copiar os modelos das metrópoles. 

Ao publicar esta lenda, O Diabrete revela a preocupação de divulgar ao seu público 

leitor a cultura européia. A narrativa ratifica a imagem do herói europeu imbuído de tão 

nobres sentimentos, que são bem-vistos até mesmos aos olhos de Deus. Nessa perspectiva, 

embora O Diabrete desejasse revolucionar o comportamento moral, intelectual e cultural da 

sociedade, desvia-se de seus propósitos à medida que contribui para divulgar e manter o 

modelo eurocêntrico excludente, alicerçado nos rígidos preceitos da Igreja Católica.  

Explorando o exotismo e a distância geográfica de uma comunidade rural de um país 

do Oriente, O Diabrete publicou a lenda A probidade recompensada387, de autoria 

desconhecida. Esta lenda, assim como A hospitalidade, divulga a cultura de uma etnia 

diferente da brasileira. Ao mesmo tempo que este processo exclui e torna inferior a nossa 

cultura, permite que o autor aborde temas e apresente questões inerentes à natureza humana 

através de alegorias. 

A narrativa salienta a virtude da honestidade de um humilde lavrador que encontra 

uma sacola de moedas de ouro. Tal fato causa uma grande angústia ao camponês, pois seu 

maior desejo não era se apoderar da quantia encontrada, mas devolvê-la a seu legítimo dono. 

O homem que perdera seus bens, ao rever sua sacola, deseja recompensar o lavrador, o qual 

recusa veementemente. O fato ganhou notoriedade local. O governador, “impressionando pelo 

nobre desinteresse e querendo torná-lo patente ao público” 388ergueu uma estátua em 

homenagem a Chi-Jeón, o lavrador.  
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De modo mais claro, através da lenda A probidade recompensada, O Diabrete exalta 

a honestidade, salientando a nobreza de caráter dos humildes, capazes de ensinar grandes 

lições. As críticas apresentadas n’O Diabrete contra a ganância e o desvio de verbas dos 

cofres públicos são enfatizadas através do discurso figurado das parábolas. 

 
 
 
 
2.2.2  Parábola 

 
 
 
 
Fazem parte deste subcapítulo os textos que, conforme propõe Hênio Tavares (1969), 

apresentam um ensinamento didático, geralmente através de alegorias religiosas.389 Nessa 

perspectiva, foram analisados nessa seção As duas filhas de Deus, de A.Houssaye, e Na 

guarida do tesouro, de Soldado. 

Em As duas filhas de Deus, o autor A.Houssaye390, traduzido por Otávio391, narra a 

jornada de duas almas na Terra. A narrativa apresenta um tom moralizador, condenando os 

ambiciosos que se dedicam apenas à conquista de riquezas e aos prazeres da vida terrena. As 

almas são apresentadas como filhas de Deus que decidem ir à Terra para casar. Uma casa-se 

com um homem humilde, porém muito trabalhador. A outra casa-se com um banqueiro. A 

primeira foi feliz e encontrou o amor verdadeiro; a segunda deparou-se com muita dor e 

sofrimento. 

A parábola apresenta simbolicamente uma sociedade dividida em classes 

características do capitalismo: proletariado e donos do capital, expressando a crença de 

ascensão através do trabalho, mantendo o pensamento idealista burguês. A narrativa alerta 

para o perigo de o capitalismo nos tornar tão cegos a ponto de nos esquecermos de Deus e dos 

valores morais e éticos, a ponto de corrompermos a pureza de nossa alma. 

Em Na guarida do tesouro, escrito por Soldado392, o vigia do tesouro municipal é 

abordado por um homem, que devido à chuva, lhe pede abrigo. O homem tenta convencer o 

sentinela a lhe dar abrigo e lhe conseguir um emprego, contando-lhe uma parábola. Na 

narrativa, o apóstolo Pedro é descrito como um homem covarde, o qual temendo os cães não 

se aventura a pedir lenha na casa próxima ao acampamento. Jesus aconselha Pedro a rezar o 
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Credo para enfrentar o medo e passar pelos cães. Vendo que os cães iam em sua direção, 

Pedro muniu-se de pedras e os enfrentou, concluindo: “Credo sem pedras não vale nada”393. 

O andarilho utilizou-se da parábola para convencer o vigia que ele poderia ajudá-lo se 

quisesse, se empenhando para conseguir um emprego de guarda para ele. 

A parábola insere-se no corpo da narrativa, ocupando a maior parte dela. O 

ensinamento moral, diferente de As duas filhas de Deus, não se destina diretamente ao leitor, 

mas ao vigia, também personagem do texto. O guarda fica comovido com a parábola e decide 

ajudar o caminhante, que astuciosamente criou uma história com personagens bíblicos para 

convencê-lo. 

Através das parábolas, O Diabrete alerta seus leitores para a crise de identidade 

vivenciada pelo homem devido às transformações socioculturais e ao desenvolvimento 

econômico e tecnológico que o levam a um questionamento de valores. As parábolas, devido 

à sua função pedagógica, levam o homem a refletir sobre este processo para o qual o 

capitalismo o empurra, repensando seu papel e as novas relações sociais que surgem. Deste 

modo, as parábolas, devido a esta tendência moralizadora, comungam do espírito crítico e 

purificador do qual O Diabrete está impregnado, apresentando modelos e modos que julgam 

mais adequados como norteadores do comportamento nobre e honrado. 

 

 

 

 
 
 
 
2.2.3  Diversos 

 
 
 
 
Nesta seção, serão analisados os textos escritos em prosa que não correspondem às 

características dos gêneros narrativos tradicionais. 

No texto Folha íntima394, de J.A.Castro395, o autor apresenta uma reflexão a respeito 

do amor não correspondido que tortura sua alma e “afeia o macilento e pálido rosto”396, 

roubando-lhe a vivacidade da juventude.  
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A mulher amada é descrita como traiçoeira, como alguém que o iludiu e desprezou. 

O autor compara a amada a Eva, por ter sido ela quem o fez conhecer o sofrimento. Crédulo 

como Adão, foi vítima da astuciosa amada: 

E eu acreditei em tuas satânicas palavras, e deixe-me 
arrastar ao sacrifício do mesmo modo que Adão foi 
levado à perdição pela primeira mulher!... 
E tu me iludiste impiedosamente e lançaste-me n’alma 
a tenebrosa noite do desengano...397 
 

Além de traçoeira, a mulher é maldita, por ser considerada pelo autor como cínica e 

dissimulada, o qual declara que não se comoveria com as lágrimas daquela que tanto o fez 

sofrer, concluindo em seguida com um poema. O poema é composto por cinco quadras nas 

quais o eu-lírico idolatra a mulher profana. Os versos revelam a despreocupação do eu-lírico 

em relação aos comentários a respeito de sua amada, pois embora os outros a considerassem 

indigna, devotava a ela todo o seu amor: 

A mim que me importa que escarneça o  
[mundo 

Do amor ardente que me inflama o seio 
Se apenas quero da mulher perdida 
Impuro beijo que me causa enleio?!398 
 

Enquanto o texto em prosa revela o quanto o eu-lírico sofre devido à pressão social 

que o impede de viver e declarar seu amor a uma cortesã, os versos revelam seu desejo de ser 

capaz de lutar não deixando que a opinião e/ou os padrões impostos governassem sua vida. 

Outro texto publicado nas páginas d’O Diabrete de tipologia não definida foi  Um 

hemisfério em teus cabelos399, escrito por Charles Baudelaire400 e traduzido por G.R.401, e que 

é apresentado pelo tradutor como sendo um poema em prosa.402  

Em Um hemisfério em teus cabelos, o narrador/eu-lírico descreve, através de um 

processo metonímico, a beleza dos cabelos da mulher amada. As madeixas da musa são 

comparadas a um magnífico oceano no qual ele deseja mergulhar. Assim como em Folha 
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íntima, de J. de Castro, o narrador apresenta-se em uma posição de inferioridade diante da 

mulher idealizada, sentido-se refém da paixão que ela desperta. 

Em homenagem à escritora portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho, Francisco 

Cabral403, publica um texto exaltando a beleza das noivas. A noiva é apresentada como futuro 

e esperança dos lares e da pátria. Porém, o narrador apieda-se dela por considerar árdua a 

tarefa de desempenhar “os encargos pesadíssimos de mãe”404 e esposa. O narrador lamenta 

que a moça perca sua juventude e pureza com o matrimônio, embora rogue a Deus para que a 

ajude a desempenhar o papel de esposa e a maternidade com dignidade. 

Ainda que apresente uma visão mais positiva em relação à mulher se comparada à 

perspectiva apresentada em Folha íntima e Um hemisfério em teus cabelos, não propõe 

modificações no papel social desempenhado pela mulher. O texto mantém os valores 

tradicionais, relegando a mulher aos limites do lar. Mesmo reconhecendo que os encargos de 

esposa e mãe são por demais árduos, não permite que ela se livre desta obrigação social, 

acreditando que deva resignar-se aos padrões e costumes da época. 

Variedade405, de Ernesto Senna406, canta os encantos da morte. A morte, embora o 

atormente, fascina-o apresentando-se extremamente sedutora e prometendo alento para seus 

sofrimentos. Assim, declara: “Quando penso em ti, pareço que embalado no doce enlevo dum 

sonho vejo-te animada, pura, bela, linda como a diva visão de um sonhador poeta”.407 

Somente ultrapassando a vida conseguirá compreender sua natureza humana. O mundo em 

que vive não lhe oferece as respostas que busca, já que vive à espera da morte, da vida eterna. 

Morrendo tornar-se-ia mais semelhante ao filho de Deus na dor e na santidade: “Na morte 

encontra um futuro seguro para as almas que sofrem, que gemem, que padecem ao peso da 

cruz!” 

 
 
 
 
2.2.3  Contos 

 
 
 
 
Tendo em vista os pontos-de-vistas divergentes de alguns teóricos a respeito da 

definição das características do conto, utilizei os critérios propostos por Gotlib (1990). Deste 
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modo, considerei como conto os textos literários escritos em prosa publicados nas páginas 

d’O Diabrete que possuem uma unidade de efeito e  equilibram os elementos em uma história 

breve capaz de atrair e prender a atenção do leitor.408 

Em A nau e o artista409, de Argemiro Galvão410, o narrador após encontrar um 

cadáver de um artista na praia, passa a ler a narrativa escrita em papéis que o náufrago 

carregava, cedendo a ele a voz do discurso. 

Nos manuscritos do náufrago, é narrada a sua história de vida. A partir da leitura 

desse relato, feita simultaneamente pelo narrador e pelos leitores, é revelado que o artista 

tivera uma infância e adolescência difícil, sendo expulso de casa pela sua mãe. Após 

perambular pelas ruas, o artista encontra apoio de um músico que lhe abriga em sua casa. O 

artista se apaixona pela esposa do anfitrião. A fim de viverem este romance, o artista e a 

mulher decidem fugir. Porém, durante a viagem, arrependido da traição ao bom homem que o 

acolheu em seu lar, ele lança a mulher ao mar. Como um castigo de Deus, devido à tamanha 

crueldade, o navio naufraga, levando-o à morte. 

Através dos relatos, percebemos que a mulher é vista pelo artista como uma criatura 

maléfica que desestabilizará a harmonia. Ele sente-se vítima do fascínio que a beleza da 

mulher exerce sobre ele. Não desejava trair o amigo, mas enfeitiçado pela bela mulher, perde 

a razão, sendo impulsionado a agir de acordo apenas com suas emoções. 

A narrativa mantém a tradição que pune aqueles que transgridem os padrões 

comportamentais, éticos e morais, através da sanção atribuída a ambas as personagens que 

morrem. A mulher morre por ser adúltera, ter tentado e corrompido o homem. O artista, por 

sua vez, é punido duas vezes: o remorso por ter traído o amigo lhe corrói a alma e o corpo é 

morto através do naufrágio. 

O relato de vida escrito pelo náufrago pressupõe um leitor, uma vez que necessita 

esclarecer seus atos e obter o perdão: 

Em cada página que ides ler, encontrareis, flores, risos 
e lágrimas, em cada flor, riso e lágrimas observareis a 
mais nefanda miséria envolta com a poesia. 
Fui poeta, no mar cantei as vagas que esguias 
empinavam-me o batel; em terra cantei aquele que 
povoara a minha imaginação de moço. 
Vou narrar-vos minha história, escutai:411 
 

O perdão ao artista é dado pelo narrador, que se comove ao ler tão triste relato: 
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Aqui concluía-se a história do Artista, lancei os olhos 
sobre o sereno lago cujas águas brandas deslizavam-se, 
desviando o corpo do mancebo e levando-o para a 
banda norte, contemplei ainda uma vez aquele rosto 
pálido e tão bem moldurado e uma lágrima que furou-
me de meus olhos vai ser o perdão.412  
 

Embora procure transmitir a idéia de que devemos seguir os padrões de 

comportamentos impostos pela sociedade, o narrador lamenta que algumas pessoas, assim 

como o artista, tenham que pagar tão caro por terem se desviado dos caminhos propostos.  

Em Romance413, Argemiro Galvão aborda a discriminação social e o contraste entre a 

sociedade moderna e a tradicional através da narrativa de vida de Juca. Juca é um rapaz pobre 

que por ser oriundo de uma classe social baixa era discriminado. No segundo parágrafo, após 

apresentar o protagonista, o autor o descreve como vítima do preconceito: “Como era filho de 

um pobre sapateiro da Macega não se envolvia com a classe privilegiada dos nobres que só 

queriam o esmagar sob o tacão do desprezo ou com os arrotos de vaidade”414. 

O pai de Juca, trabalhador honesto, representava o modelo de homem tradicional que 

almejava melhores condições de vida através do seu trabalho, resignando-se à miséria, 

enquanto não obtinha capital suficiente para ascender socialmente. Juca opunha-se ao pai 

representando o mundo moderno regido pela esperteza e malandragem. 

A narrativa apresenta ainda a oposição entre o mundo rural (Ilha da Macega415) e o 

urbano (a cidade do Rio Grande). De acordo com a perspectiva de Rousseau, os moradores da 

zona rural, mais próximos da natureza, do espírito de coletividade e dos valores tradicionais 

são mais felizes do que aqueles que vivem no corrompido e conturbado mundo urbano; nesta 

perspectiva o narrador declara a respeito dos ilhéus: 

E era um viver feliz e alegre o dessa pobre gente longe do 
farfalhar dos prazeres mundanos: se uma nuvem de tristeza 
pairava hoje dobre seus bondosos semblantes era desfeita 
amanhã por uma inabalável felicidade fruída por longos 
dias!416 

 
Juca, devido às “ardilezas que operava”417, era conhecido, na Ilha da Macega, como 

Diabrete. O apelido surgiu porque o rapaz estava em dissonância com a comunidade na qual 
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vivia. Juca, assim como o periódico homônimo, “tornara-se popular pelo ódio que suscitara 

devido às artimanhas praticadas com a vizinhança”418. 

Após a morte de seu pai, Juca tornou-se um pescador. Um dia, durante uma pescaria, 

avistou um vulto de uma mulher em um escaler. O pescador apaixonou-se pelo vulto. Após o 

incidente, a moça, moradora da Ilha dos Marinheiros419, passou a contemplar da janela de seu 

quarto a Ilha da Macega, na esperança de rever o pescador pelo qual também se apaixonara. O 

narrador exalta a beleza e a pureza da moça Amália, cuja serenidade fora perdida após ela ter 

se apaixonado por Juca, e lamentando que este amor possa corromper a bela moça. 

Não foi possível o resgate da continuação da narrativa, uma vez que os exemplares 

que publicaram o desfecho da história não foram encontrados; entretanto, pode-se concluir 

que devido aos aconselhamentos e temores do narrador em relação ao futuro de Amália, ela 

será punida de algum modo por se interessar e amar um rapaz de má índole como Juca. O 

trecho da narrativa publicado serve de alerta às moças para que não se envolvam com 

qualquer rapaz a fim de não macular sua pureza e reputação. 

Guilhermino Cesar destaca a inteligência e a habilidade literária de Argemiro 

Galvão, embora reconheça que suas primeiras obras sejam um pouco inconsistentes devido à 

sua pouca experiência ao lançar seus primeiros escritos. Entretanto, o historiador reconhece 

que Argemiro Galvão conseguira atingir um grande destaque no grupo de contistas e 

romancistas de sua época.420 

Athos Damasceno Ferreira menciona a participação de Argemiro Galvão n’O 

Diabrete não apenas através da publicação de matérias literárias, mas também através de 

“algumas páginas de bate-boca literário”421, as quais, no entanto, não apresentavam a 

identificação do autor. 

A idealização da beleza da mulher e a reafirmação do mito de Eva são o foco do 

conto Assim são todas!, de Jayme422. O narrador relata sua experiência amorosa, lamentando 

ter perdido a mulher amada. Através do tom da narrativa, deixa transparecer sua inferioridade 

diante da amada que o fascina e da qual não consegue se desvencilhar. Para o narrador, a 

mulher “era uma tentação diabólica”423. A amada promete ao narrador corresponder o amor 

que ele lhe devota, porém “traiçoeira como o canto enganador das perfídias sereias”424, ela 

quebra seu juramento, envolvendo-se com outro. 
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Esta narrativa, assim como A nau e o artista e Romance, de Argemiro Galvão, e 

também alguns poemas publicados n’O Diabrete, reforçam o estigma da mulher ardilosa que 

sempre levará o homem ao sofrimento e à decepção. 

As aventuras amorosas de Carlos, o qual também conhecerá as armadilhas traiçoeiras 

das mulheres, são narradas por Francílio425, em Uma aventura426. O narrador prepara o leitor 

apresentando o texto como extremamente fidedigno aos fatos que irá relatar, tal fato por se 

referir a um texto publicado em jornal confere maior credibilidade à trama. 

O nome do herói é arbitrariamente escolhido para preservar a identidade do 

protagonista do acontecimento. Carlos é um anti-herói, pois não apresenta caráter nobre, 

tratando “desde os seus primeiros anos de estudar a melhor maneira de viver à custa dos 

incautos, sem contudo arriscar seu nome a ir um dia aumentar os registros da polícia”427. 

Embora não fosse um criminoso, era um bon vivant, que gostava apenas de desfrutar os 

prazeres da vida, tirando pequenas vantagens dos outros. 

Apaixonado por uma bela moça, Carlos começa a cortejá-la. Ela, no entanto, não 

correspondia às investidas do rapaz. Apesar do desprezo da amada e deboche dos amigos, 

Carlos não desistiu, passando assiduamente em frente à residência da bela. 

Carlos decide marcar com a amada um encontro. Ela aceita. No dia e hora 

combinados, o rapaz aproxima-se da janela da moça; repentinamente, um vulto dirige-se à 

sacada e despeja-lhe uma bacia de água, esfriando seus ânimos. Os amigos que assistiam à 

cena divertem-se muito com o ocorrido. 

Novamente, o narrador apresenta a mulher em uma relação de superioridade ao 

homem, que por subjugá-lo aos seus encantos, o faz sofrer, tripudiando sobre seus 

sentimentos. 

Em Duas palavras428, de Lúcio de Castro429, o narrador-personagem contempla o 

retrato de sua amada C... . As lembranças da mulher e do amor idealizado despertam 

sentimentos saudosistas. Porém, o narrador-personagem tem consciência da impossibilidade 

de reviver este amor, uma vez que ainda quando estava próximo da amada encontravam-se 

muito distantes. Desse modo, declara que “sem suspeitar enganavam-nos mutuamente com 

um desplante próprio de namorados”430. 

C... astuciosamente cria um bilhete que displicentemente deixa cair os pés do 

narrador-personagem para lhe provocar ciúmes, pondo um fim ao morno romance. Ao ver que 
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o narrador não dera importância ao bilhete, C... lança-se aos braços do narrador, chorando 

arrependida; neste momento os dois beijam-se pela segunda vez. 

O narrador deixa a narrativa em suspense terminando-a no clímax, ocultando ao 

leitor o desfecho do par romântico. No seguinte exemplar d’O Diabrete, o autor Lúcio de 

Castro dá continuidade à narrativa, publicando Primeiro beijo431, narrando a primeira vez que 

beijara sua amada C... . 

A narrativa Primeiro beijo apresenta uma construção mais elaborada, composta 

minuciosamente para construir o tom romântico. Os primeiros parágrafos descrevem os 

elementos da natureza e do cenário de modo a envolver as protagonistas numa atmosfera 

sensual. O narrador-protagonista sente um forte desejo por C..., e tal desejo lhe causa um 

grande sofrimento, pois se sente culpado por corromper a cândida moça, declarando: “Tive 

pena dela! – pobre florzita abalançar-se às bordas de um abismo enorme, onde a podia arrojar 

a lufada insofrida do meu desejo”432. 

Embora consciente de que não deveria aproximar-se da moça, fascinado pela beleza 

diabólica dela, o narrador-protagonista beija-a e foge. Ainda que tenha um forte desejo pela 

moça, o narrador-protagonista prefere se afastar dela a levá-la a conhecer os prazeres carnais. 

É o homem que contribui para a manutenção dos valores tradicionais, uma vez que preserva a 

pureza da amada. Mesmo sendo ela que desperte o desejo no homem, o faz de modo inocente, 

sem ter consciência das conseqüências dos seus atos. 

O conto Leonor433, escrito por A. Houssaye434, traduzido por Juvenal435, também 

apresenta uma perspectiva idealizada em relação à mulher e uma visão tradicional a respeito 

dos relacionamentos amorosos. Leonor, a protagonista do conto, é órfã de mãe e abandonada 

pelo pai. O pintor Giuseppe conhece a bela Leonor, por quem se apaixona. Transgredindo os 

padrões sociais, eles decidem morar juntos sem receberem as bênçãos do matrimônio. Vivem 

em precárias condições, têm muitos filhos e não são felizes. Tal sofrimento justifica-se como 

punição devido ao casamento deles não ter sido abençoado. 

Giuseppe, talentoso poeta, pinta um quadro para os padres da igreja próxima à sua 

casa. Os padres o pagam apenas com flores. Leonor prepara com as rosas a ceia para os filhos 

e marido, morrendo em seguida por não suportar ver os filhos em tão humilhante situação. 

Após a morte da esposa, Giuseppe pinta um quadro em homenagem à amada, intitulando-o 

“Última ceia de Leonor”. 
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Assim como os demais contos, Leonor contribui para a manutenção dos padrões e 

valores tradicionais, apresentando uma esposa submissa ao marido, capaz de se resignar a 

grandes sofrimentos. A nobre Leonor recebe, por sua conduta exemplar, a morte que lhe alivia 

a dor de ver seus filhos sofrerem. 

O conto Amores de um caixeiro436, de Pist.437, apresenta uma pwesonagem menos 

idealizada, mais próxima às mulheres modernas. Lucinda, a protagonista, é apresentada como 

uma mulher interesseira, astuta, sedutora, capaz de manipular os homens para satisfazer seus 

desejos. Alberto, submisso à paixão por Lucinda, é capaz de até mesmo desviar dinheiro do 

caixa da loja onde trabalha para sustentar o luxo que a amada queria ostentar. Embora Alberto 

sustentasse e oferecesse o luxo e o conforto almejados por Lucinda, ela o traía, mantendo um 

relacionamento com um estudante de Medicina. A traição da amada leva o caixeiro a um 

grande sofrimento sendo tentado várias vezes ao suicídio. 

Apesar da infidelidade da amada, Alberto decide continuar com ela. Ao declarar para 

a amada todo seu sofrimento, ele engasga-se com um osso, morrendo em seguida. Lucinda 

leva-o à morte e ao sofrimento, como fizera Eva no Paraíso. Novamente, o homem torna-se 

vítima do poder de sedução e da perspicácia das mulheres. A morte de Alberto confirma a 

hipótese de que ele jamais seria correspondido por Lucinda com um amor verdadeiro e fiel.  

O narrador de Um conto438, de Dr. Picknick Jr.439, explora a temática do casamento. 

Turibio Serapião, protagonista, embora fosse um excelente comerciante, tinha um nariz muito 

feio, o qual era um grande empecilho para arrumar alguma moça que com ele aceitasse se 

casar, conforme relata o narrador: 

A todas manifestava o desejo de que achava possuído, 
e os pais que reconheciam no Sr. Turibio um marido de 
partido como dizem, davam-lhes as mais significativas 
provas de consideração. As moças, entretanto, 
achavam-no feio e atoleimado; feio com razão; 
atoleimado com mais razão ainda.440 
 

O narrador apresenta o dilema que vivem aqueles que não conseguiam cumprir as 

exigências sociais. Após certa idade, fazia-se necessário que moças e rapazes se casassem; 

aqueles que não conseguiam pretendentes sofriam, buscando-os para serem bem-aceitos nos 

núcleos sociais. 
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Após encontrar uma moça e com ela ter se casado, Turíbio enfrentou outro dilema: 

sua esposa não engravidava. Após algum tempo, sua mulher engravida e o casal passa a 

enfrentar um grande questionamento sobre o nome com o qual batizariam o rebento. De modo 

bem-humorado, o narrador aborda a atormentada vida do homem moderno, sempre 

insatisfeito, indeciso, infeliz. No desfecho da narrativa, o autor propõe ao leitor um convite 

para comparecer ao batizado do filho de Turíbio, a fim de solucionar a incógnita em relação 

ao nome escolhido. 

No conto Angelina441, escrito por H.442, novamente, os relacionamentos amorosos são 

a temática central da narrativa. Fernando, um dos protagonistas, sofre por devotar todo seu 

amor a Angelina. Ambos vivem um amor idealizado, mesmo estando apaixonados não 

poderão viver o romance. Angelina, ao ver sua mãe doente, prometera que jamais se 

envolveria com um homem, se Deus a curasse. Sendo assim, para não quebrar a promessa, 

mesmo sofrendo, não aceita o pedido de casamento feito por Fernando. 

O narrador de Angelina utiliza técnicas perspicazes para atrair o leitor. Mesmo 

conhecendo o destino das personagens, relata os fatos mantendo um clima de mistério. Além 

disso, mantém um diálogo com os leitores, pois mesmo sabendo que não seria adequado 

permitir que uma moça entrasse no quarto de um rapaz, o narrador, pedindo desculpas, 

permite, que através da leitura, as leitoras entrem no quarto de Fernando. Tal fato aguça a 

curiosidade e também permite que as moças realizassem, através da ficção, alguns desejos que 

seriam recriminados e punidos pela sociedade.  

O comportamento de Angelina permite que o texto apresente uma crítica às moças 

casaidoras. A protagonista torna o sonho do casamento pequeno diante do amor que sente pela 

mãe. Deste modo, é preferível carregar o fardo de ser solteira a quebrar a promessa feita em 

nome da recuperação da saúde de sua mãe. Angelina morre ao final do conto mantendo-se fiel 

à promessa que fizera a Deus, sem ter realizado seus próprios sonhos. A narrativa não 

apresenta um final feliz tradicional, porém revela esperanças em relação ao reencontro dos 

enamorados no céu: “e separaram-se aquelas duas almas para se encontrarem no céu!”443 

Se o protagonista de Angelina sofre por não concretizar seu amor, mesmo sendo 

correspondido, o narrador-protagonista de Juanita444, de J. B.445, sofre ao ser ignorado pela 

mulher amada. No texto, o narrador-protagonista expõe seus sentimentos e a grande esperança 

de um dia pelo menos ser guardado nas lembranças da amada que o enfeitiçou, tornando-o 
                                                
441 H. Angelina. O Diabrete. Rio Grande, 29 de jun., 1º, 13 e 20 de jul. 1879, p. 6., p. 6., p. 6 e p. 7. 
respectivamente. 
442 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
443 H. Angelina. O Diabrete. Rio Grande, 20 de jul. 1879, p. 7. 
444 B., J. Juanita. O Diabrete. Rio Grande, 1° de ago. 1880, p. 7. 
445 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 



vítima de sua encantadora beleza, conforme declara: “Uma lágrima de saudade será então o 

epitáfio sombrio do desgraçado que não pôde fugir à tentação fatal dos teus olhares”446. 

Na narrativa Esse mundo é assim!,447 de Jabj.448, o narrador-protagonista surpreende-

se com os acontecimentos da vida, abordando o relativismo tão presente na vida moderna. A 

narrativa relata a história de um rapaz que tinha grande habilidade para desenhar caricaturas. 

Certa vez, este rapaz fizera a caricatura de um vizinho, o qual ficara muito ofendido. Alguns 

amos depois do ocorrido, o rapaz surpreendeu-se ao ser procurado pela viúva do vizinho. A 

senhora desejava comprar a caricatura de seu falecido marido, uma vez que dele não tinha 

fotografias. O rapaz sentiu-se lisonjeado com o reconhecimento da senhora pelo seu talento.  

A trama de Este mundo é assim! aproxima-se muito da trajetória das caricaturas ao 

longo da história d’O Diabrete. Embora tenham sido criticadas e odiadas pelas vítimas dos 

traços precisos dos caricaturistas, atualmente são elogiadas e fontes de pesquisa por retratarem 

personagens históricos, comportamentos, ideologias e registrarem acontecimentos marcantes 

do longínquo período no qual circularam. 

Um Cristo de encomenda449 apresenta uma narrativa bem-humorada a respeito da 

religiosidade do homem moderno. A narrativa relata a história de dois marinheiros que por 

regressarem de uma perigosa viagem, decidem doar um quadro a uma igreja em Ação de 

Graças. Os marinheiros, a pedido do pároco, encomendam uma tela que retratasse o Cristo. 

Durante a negociação a respeito da imagem e do valor da tela, os marinheiros tentam 

barganhar de todos os modos possíveis, a fim de que pudessem pagar a promessa investindo o 

mínimo de capital. 

O acontecimento narrado revela que nem mesmo a fé é poupada da influência do 

capitalismo. As personagens apresentam-se mais preocupadas com a quantia que iriam 

investir do que com a obra e o pagamento de sua promessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
446 B., J. Juanita. O Diabrete. Rio Grande, 1° de ago. 1880, p. 7. 
447 JABJ.Esse mundo é assim! O Diabrete. Rio Grande, 10 de out. 1880, p. 3-6. 
448 Embora tenham sido consultadas várias fontes referentes à biografia e pseudônimos de autores, não foram 
encontrados dados referentes a este autor. 
449 SEM AUTOR. Um Cristo de encomenda. O Diabrete. Rio Grande, 27 de mar. 1881, p. 6. 
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3  Considerações finais 

 
 
 
 
O número representativo de manifestações literárias publicadas nas páginas d’O 

Diabrete exemplifica e ratifica a significativa presença da literatura nos periódicos em 

circulação no século XIX. Embora estivesse presente na maioria das publicações, foram os 

periódicos da pequena imprensa que concederam espaço e notoriedade às matérias literárias. 

Foram nestas folhas que a literatura deixou de ser um artifício usado para preencher as 

lacunas deixadas pela falta de matérias noticiosas ou publicitárias, passando a proporcionar 

entretenimento e formação cultural aos leitores. 

O Diabrete, tendo em vista não só o entretenimento dos leitores e a divulgação da 

arte e da cultura, mas também fazendo uso da linguagem ambígua, plurissignificativa e lúdica 

característica das obras literárias, seduz seu público leitor tornando seus textos mais atraentes 

por abordar de modo jocoso assuntos polêmicos e/ou considerados demasiadamente sérios. 

Contudo, o periódico não se preocupou apenas com a divulgação de matérias literárias que 

servissem aos seus interesses veiculados ao humor, pois demonstrava grande preocupação em 

oferecer textos de qualidade literária e abrir espaço àqueles que desejassem publicar. Assim, 

dedicou muitas páginas à veiculação de textos em prosa e verso, conforme demonstram os 

dados do gráfico a seguir:  

 

GRÁFICO I 
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O Diabrete apresentava uma preocupação com a qualidade das obras publicadas. 

Havia no periódico inclusive uma seção intitulada Cesta da Papelada, para justificar os 

motivos que levaram a redação a rejeitar e não publicar determinadas obras em suas páginas. 

Além disso, há um número considerável de autores pertencentes ao cânone nacional e à 

Sociedade Partenon Literário, fato este que conferia ao periódico certo grau de prestígio 

intelectual e proporcionava que os leitores tivessem acesso a obras literárias tendo em vista o 

número restrito de livros e de outros veículos de divulgação na época. 

Conforme afirma Zilberman (1992: 11), a predileção pelo gênero lírico ocorre não 

apenas pela facilidade de divulgação dos textos, mas também devido à maior aproximação 

deste gênero com a linguagem oral.450 Tal fato é ratificado pelo número de textos publicados 

em versos nas páginas d’O Diabrete: 

 

GRÁFICO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto os textos escritos em verso, quanto em prosa, contribuíram para a divulgação 

de modelos de comportamento tradicionais calcados nos princípios ideológicos dos 

colonizadores europeus e da doutrina católica. As manifestações literárias publicadas 

apresentam um tom moralizador que serviam aos propósitos da linha discursiva do periódico, 

o qual almejava coibir, reprovar e punir, através do riso, todo comportamento social que 

julgasse inadequado, ainda que não revelasse de modo tão explícito estas intenções. Deste 

modo, a literatura, além de proporcionar entretenimento, servia, algumas vezes, de arma para 
                                                
450 Cf.: ZILBERMAN, Regina. Op.cit. 1992. 
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que o hebdomadário pudesse atacar àqueles que comprometiam o desenvolvimento do 

município e se desviavam dos princípios éticos e morais. 

A poesia tornou-se mais divulgadora desta missão moralizadora da qual O Diabrete 

estava imbuído, enquanto que os textos escritos em prosa, ainda que também apresentem 

modelos a serem seguidos, não disparavam críticas tão diretas e ferinas. 

As obras publicadas em verso, devido ao aspecto visual e à musicalidade 

proporcionavam uma comunicação mais dinâmica com o leitor, transmitindo as mensagens de 

modo mais eficaz, distanciando-se do estilo rebuscado e detalhista dos textos em prosa. Em 

contrapartida, embora em menor número, os contos proporcionavam ao público leitor o prazer 

da leitura e se tornaram uma importante estratégia comercial. Uma vez que os contos eram 

publicados em mais de uma edição, conforme também faziam os jornais diários, quando 

publicavam os folhetins, aguçavam a curiosidade dos leitores, os quais, ávidos para 

conhecerem o desfecho da trama, adquiriam mais um exemplar. 

Há predominância de autores do gênero masculino, tendo em vista o fato de não 

serem dadas às mulheres do século XIX muitas oportunidades para publicarem seus textos. 

Além disso, a postura tradicional do periódico justificava o predomínio da publicação de 

textos escritos por homens, não só no que diz respeito aos textos literários, mas também no 

que concerne às demais matérias publicadas n’O Diabrete, tendo em vista que não era 

concedida voz, nem vez, para que as mulheres se manifestassem, ainda que algumas delas 

ousassem transgredir os limites impostos pelo patriarcado: 

 

GRÁFICO III  

 

 

 

 

 

 

 

Foram consideradas na elaboração deste gráfico, apenas as matérias que foram publicadas com a 

indicação do autor. Os autores indicados apenas por iniciais ou cujos nomes não permitiram a identificação de 

gênero, tais como B. da Cutia, Nek., Shandy, foram agrupados na categoria de autores de gênero não 

identificado. 

 

GRÁFICO IV 

 



 

 

 

 

 

 

Há o predomínio das características do ideário romântico nas manifestações literárias 

veiculadas n’O Diabrete.  Ainda que no período em que O Diabrete circulou, conforme 

salienta Guilhermino Cesar (1971: 175), esta estética literária já estivesse em declínio no 

restante do nosso país, exercia grande influência no Rio Grande do Sul, e atingiria sua 

plenitude em meados da segunda metade do século XIX.451 Devido à influência do 

Romantismo, predominam nos textos publicados temáticas características desse movimento 

que expressavam um descontentamento do homem diante do mundo que não compreende, 

devido à falência dos ideais e valores do período clássico. Nesta perspectiva, permeiam as 

obras um tom pessimista que idealiza o passado e a descendência européia, um sentimento 

saudosista, o sofrimento decorrente das desilusões amorosas ou crises existenciais frente às 

novas estruturas sociais, e ainda, a atração pela morte, a idealização da mulher e a exaltação 

da natureza como subterfúgios para evadir e negar a realidade que oprimia o homem da 

época. 

Mesmo que não tenham promovido rupturas na série literária brasileira, apresentando 

inovações significativas, e ainda que algumas obras não apresentem uma qualidade estética 

elevada, as manifestações literárias publicadas nas páginas d’O Diabrete foram um 

importante veículo de divulgação cultural, pois expressaram os sentimentos, angústias e 

modos de perceber a realidade em que viviam os cidadãos daquele tempo e, até mesmo 

através do uso da poesia, para criticar, atacar e denunciar determinados acontecimentos 

estimularam alguns a produzirem e publicarem textos. Deste modo, a presença da literatura 

nas páginas d’O Diabrete adquire uma importância não apenas como fonte histórica, mas 

também como fonte de pesquisa literária à medida que permite o resgate de textos produzidos 

por alguns autores que contribuíram para o desenvolvimento das letras não apenas no 

município do Rio Grande, mas no contexto sul-rio-grandense, uma vez que muitos escritores 

que publicaram suas obras nas folhas que circulavam nos municípios do interior ganharam 

notoriedade.  

O resgate das matérias literárias publicadas no hebdomadário O Diabrete, através da 

transcrição, indexação e análise, visa preservar este material raro e, ao mesmo tempo, 

                                                
451 Cf.: CESAR, Op.cit. 1971. 



disponibilizá-lo a outros pesquisadores, evitando que a produção literária veiculada no 

município do Rio Grande, no século XIX, seja apagada pela inexorável ação do tempo. 

Mesmo que muitos trabalhos tenham estuda a produção literária sul-rio-grandense veiculada 

na imprensa, há ainda muito a ser feito, tendo em vista o grande número de periódicos que 

veiculou e ainda veicula matérias desta natureza.  

Devido ao precário estado em que se encontram muitas obras raras, torna-se 

necessário que muitos pesquisadores se dediquem à árdua tarefa de descobrir valiosos 

mananciais históricos e literários esquecidos nas prateleiras das bibliotecas e acervos 

particulares, a fim de que, revisitando o nosso passado, possamos reescrever a história 

literária sul-rio-grandense pelo viés do presente. 
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Anexos 

 

 

 

� O primeiro número indica o ano de publicação do hebdomadário: 1 = 1875,2 = 

1876,3 = 1877,4 = 1878,5 = 1879,6 = 1880,7 = 1881. 

 

 

� O segundo número faz referência ao mês de publicação 

 

 

� O terceiro número refere-se à seção na qual a matéria foi publicada. 

 

 

1.   Caricatura 

2. O DIABRETE 

3. Crítica social ou de costumes 

4. Matérias de natureza política 

5. Matérias Literárias 

6. Anúncios 

7. Anedotas 

8. Acontecimentos da semana 

9. Diversos 

 

 

 

Não foram respeitados os nomes originais das sessões dos jornais porque estes 

variaram muito no decorrer de sua existência. Assim, visando facilitar a indexação das 

matérias publicadas adotaram-se as sessões acima apresentadas. 

 

 

 

� O quarto número indica a ordem de publicação nas matérias de uma mesma 

sessão. 

 

 



 

 

 

 

5  ANEXOS 

 

 

 

5.1  ÍNDICES 

 

 

 

5.1.1  Índice geral classificado de assuntos 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.1, 4 de jul.1875. 

 

 

 

1.7.1. Caricatura 

 

1.7.1.1. Caricatura na qual o pequeno O Diabrete se apresenta e saúda o público. (1) 

 

1.7.1.2. Caricatura a respeito da morosidade da construção da estrada de ferro do sul 

da Província. (4) 

 

1.7.1.3. Caricatura que critica o Sr. Américo, superintendente da Alfândega, por estar 

lucrando ilicitamente com a chegada de paquetes. (5) 

 

1.7.1.4. Caricatura de Sr. Figueira de Mello embriagando-se em comemoração a 

queda do ministério de Rio Branco. (5) 

 



1.7.1.5. Caricatura aludindo a “troca de casaca” entre os membros dos partidos: 

Liberal e Conservador. (8) 

 

 

1.7.2. O Diabrete 

 

1.7.2.1. SEM AUTOR. O Diabrete apresenta-se como um jornal caricato prometendo 

aos leitores cumprir com seu programa mantendo um timbre razoável de suas apreciações. (2) 

 

1.7.2.2. ÍCARO. Vôos Icários. O repórter saúda os leitores e promete relatar todas as 

novidades “do mundo sublunar”. Pede que os leitores o compreendam e protejam O Diabrete,  

comprometendo-se com a apresentação de matérias com qualidade. (2) 

 

1.7.2.3. O DIABRETE. Epístola. Através de versos, O Diabrete comunica ao público 

leitor o seu programa, prometendo vir ao público uma vez por semana. Neste poema, há o 

predomínio do tom irônico e do discurso direto e franco característico das folhas caricatas. 

Continua. (7) 

 

1.7.2.4. SEM AUTOR. Pedido de desculpas aos leitores por ter distribuído a folha 

com atraso devido à aglomeração de trabalho. (7) 

 

1.7.2.5. SEM AUTOR. Comunicado aos assinantes que tinham o direito de receber 

um periódico noticioso distribuído gratuitamente nas segundas-feiras. (7) 

 

 

1.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.7.3.1. THIRSIO. Bazar. Crítica às companhias dramáticas brasileiras, ao 

calçamento precário da Rua dos Príncipes, à cerca colocada na Praça Municipal, à atitude dos 

vândalos que arrancaram a cruz da Praça do Mercado, à polícia e a sua participação figurativa 

na festa de São Pedro, colaborando apenas para enfeitar as ruas, ao “dançado da fita” que o 

maestro trouxe da Itália, à idoneidade dos padres, noticiando que a filha do vigário de São 

José do Norte casou-se. Crítica à idoneidade da polícia. (3)  

 

 

 



1.7.6 Anúncios 

 

1.7.6.1. SEM AUTOR. Anúncios humorísticos à procura das mais inusitadas 

profissões, tais como: um orador rábula, um taberneiro que prepare o vinho sem uvas e, ainda 

um moço que se oferece para administrar, gratuitamente, os bens de alguma viúva. (7) 

 

1.7.9. Diversos 

 

1.7.9.1. SEM AUTOR. Elogios aos bailes realizados pelas sociedades Instrução e 

Recreio em comemoração a São Pedro. (3) 

 

1.7.9.2. SEM AUTOR. Variedade. Comentário da extinção dos barbeiros negros, os 

quais estavam sendo substituídos por portugueses. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.2, 11 de jul. 1875. 

 

 

 

1.7.1. Caricatura 

 

1.7.1.6. Figura de Antonio Feliciano de Castilho, poeta português, em ocasião do seu 

falecimento. (1) 

 

1.7.1.7. Caricatura de Augusto Riecke, ex-gerente do Banco Alemão, infeliz suicida. 

(4) 

 

1.7.1.8. Caricatura retratando os comerciantes apresentando suas reivindicações à 

edilidade. (5) 

 

1.7.1.9. Caricatura que critica o silêncio imposto à força àqueles que caluniam o 

Governo. (8) 

 

 



1.7.2 O Diabrete 

 

1.7.2.6. O DIABRETE. Epístola. Através de versos repletos de humor, O Diabrete 

ratifica seu propósito de revelar a verdade, desmascarando a hipocrisia presente nas relações 

sociais. (7) 

 

 

1.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.7.3.2. ÍCARO. Vôos icários. Crítica aos namoros escandalosos na Luso 

(agremiação lusitana), à moral de Juanita, uma atriz, que iria apresentar-se nos palcos rio-

grandenses, ao processo eleitoral e ao número excessivo de cargos criados na Literária Rio-

Grandense. Crítica ao ponto de vista do Dr. Mello de Moraes a respeito das mulheres 

publicado em seu artigo Psicologia das Paixões. De acordo com a perspectiva d’O Diabrete, 

as mulheres, daquele tempo, tinham um espírito mais vivaz, sendo mais persistentes para 

atingirem seus objetivos. Comenta a epidemia dos “reviras” nas quadras promovida pela 

Instrução e Recreio. O autor ainda comenta que algumas moças continuam lendo O Diabrete 

contrariando os conselhos de suas avós. Crítica ao comportamento dos freqüentadores das 

novenas do Carmo, os quais transformaram a casa de Deus num mercado, trocando durante a 

missa até mesmo cartinhas perfumadas e olhares impudicos. (2-3) 

 

1.7.3.3. THIRSIO. Bazar. Crítica ao misterioso silêncio de alguns jornalistas que não 

têm se manifestado, às obras na Praça Municipal, às mulheres representadas como 

inconvenientes ao homem, à precária iluminação pública do município. (6) 

 

 

1.7.9. Diversos 

 

1.7.9.3. SEM AUTOR. Transcrição de notícias dos jornais diários da cidade: Artista, 

Echo do Sul, Diário do Rio Grande, Comercial, sobre o surgimento d’O Diabrete. (2) 

 

 

 

 

 

 



O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.3, 18 de jul. 1875. 

 

 

 

1.7.1. Caricatura 

 

1.7.1.10. Caricatura apontando a inundação da Rua Conde de Porto Alegre como um 

alto índice de municipalidade. (1) 

 

1.7.1.11. Caricatura que apresenta Ganganelli derrotando o clero. A caricatura faz 

uma alusão a São Miguel Arcanjo que derrotou o demônio. (4-5) 

 

1.7.1.12. Caricatura que apresenta o duelo “diplomático” entre os Srs. João Alfredo e 

Silveira Lobo. (8) 

 

1.7.1.13. Caricatura que retrata O Diabrete observando através de um telescópio 

pelas janelas da escultura de palitos feita pelo Sr. Andrade: um homem narigudo, com a perna 

torta, bigodudo, um glutão. (8) 

 

 

1.7.2. O Diabrete 

 

1.7.2.7. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete pede desculpas aos leitores por não 

ter publicado A semana, um jornal comercial, noticioso e literário. (2) 

 

 

1.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.7.3.4. THIRSIO. Bazar. Crítica ao sofrimento amoroso de Ferreirinho, ao 

comportamento dos homens durante as novenas do Carmo, à falta de juízo dos moços 

apaixonados, àqueles que vão para a Europa e esquecem de sua língua materna. O autor ainda 

critica a espirituosidade dos espanhóis e as estranhas concepções de mundo novo deste povo. 

No texto, o povo espanhol é tido como esperto e sovina. (2-6) 

 

 

 



 

1.7.5. Matérias literárias 

 

1.7.5.1. DIABINHO. Mosaico. Poema que aborda a rivalidade entre os 

periódicos que circulam na cidade. (7) 

 

 

1.7.6 Anúncios 

 

1.7.6.2. Idem a 1.7.6.1. (7) 

 

 

1.7.8 Acontecimentos da semana 

 

1.7.8.1. ÍCARO. Vôos icários. Relato dos principais acontecimentos da 

semana: festa de Nossa Senhora do Carmo, concurso de beleza, criação da sociedade 

Juvenil Literária, criação de um soirée nos salões da Instrução e Recreio, os 

divertimentos populares: o revira e a dança das fitas. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.4, 25 de jul. 1875. 

 

 

 

1.7.1. Caricatura 

 

1.7.1.14.  Caricatura que apresenta O Diabrete felicitando um nobre cavalheiro 

que prestou serviços à Ordem do Carmo. (1) 

 

1.7.1.15. Caricaturas sobre acontecimentos locais: fogo no cortiço, badalos do 

sino da matriz, carroceiro que prestou serviço e não recebeu pagamento, reunião dos 

representantes do comércio da água, crítica aos políticos que tratam com descaso os 

problemas que afligem a população. (4-5) 

 



 

1.7.1.16. Caricatura que retrata a Província do Rio Grande do Sul e o Brasil 

chorando a morte do Tenente General Conde de Porto Alegre. A província representada 

como uma viúva que se debruça ao lado direito do túmulo do militar, enquanto no lado 

esquerdo, o país, representado por um índio, deposita uma coroa de flores. (8) 

 

 

1.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.7.3.5. ÍCARO. Vôos icários. Crítica ao Sr. Andrade por apenas preocupar-se 

em construir esculturas com palitos de fósforo. Elogio aos bailes nos salões da 

Instrução e Recreio. (2) 

 

1.7.3.6. THIRSIO. Bazar. Crítica aos problemas que atrasam o progresso da 

cidade do Rio Grande: ruas alagadas, calçadas de barro, praças cercadas de arame. O 

autor critica ainda o namoro de uma dama faceira com um cronista de um jornal diário, 

um cidadão que saiu à rua sem roupas durante o incêndio no cortiço. Critica o Globo, 

acusando-o de ser um “periodiqueiro da corte”. Apresenta ainda críticas ao dono de um 

hotel, localizado em frente à matriz, à união das empresas de limpeza pública e ao 

casamento de Telles, corretor de Montevidéu, com uma moradora da Rua Uruguaiana. 

Além de criticar os aspectos acima citados, o autor elogia a mudança de lugar do coreto 

da Praça Municipal, uma vez que as árvores que ficavam em sua volta não 

proporcionavam uma boa acústica e comunica o fim da coluna Bazar por falta de 

matérias. (6-7) 

 

 

1.7.5. Matérias literárias 

 

1.7.5.2. DIABINHO. Paroxismo. Poema de versos regulares, cujo eu-lírico 

reflete sobre a efemeridade da vida e a contradição dos amores. (7) 

 

 

1.7.6. Anúncios 

 

1.7.6.3. CAVACO. O manganão folga hoje. (7) 

 

 



 

 

1.7.9. Diversos 

 

1.7.9.4. O DIABRETE. Sr. Tenente General Manoel Marques de Souza – 

Conde de Porto Alegre. Artigo que exalta os feitos heróicos do Tenente General Manoel 

Marques de Souza em defesa da pátria e de sua Província natal: o Rio Grande do Sul. 

(2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.5, 1° de ago. 1875. 

 

 

 

1.8.1. Caricatura 

1.8.1.1. Figura de Luiz José Pereira de Carvalho, general comandante da 

guarnição e fronteira desta cidade. (1) 

 

1.8.1.2. Caricatura que apresenta homens sentados em um banco comentando a 

cerca colocada na Praça Municipal, a qual parece querer cercar os eleitores. (4) 

 

1.8.1.3. Caricatura de uma família, representada por figuras de bois, que 

comemoram o melhoramento da Praça Municipal. Segundo a caricatura, a praça ficou 

semelhante a um curral após a colocação da cerca. (4) 

 

1.8.1.4. Caricatura que apresenta o juiz implorando para que Joãozinho aceite 

tomar conta da vara, porém ele não aceita. (5) 

 

1.8.1.5. Caricatura que critica as esculturas de palitos de fósforo feitas pelo Sr. 

Andrade. (5) 

 

 

1.8.3. Crítica social ou de costumes  

 



 

1.8.3.1. ÍCARO. Vôos icários. Apresenta um relato d’O Diabrete, o qual 

espionara uma festa na sociedade bailante Luso, criticando a hipocrisia daqueles que 

freqüentavam essas reuniões noturnas. O repórter também traça comentários sobre os 

bailes da Instrução e Recreio. (3) 

 

1.8.3.2. THIRSIO. Bazar. O autor questiona a masculinidade de um rapaz que 

fora aprender a dançar em Pelotas. Além disso, apresenta críticas aos oradores que 

esquecem o discurso, às sociedades bailantes que enviam os convites na véspera dos 

bailes, aos quadros e figuras confeccionados pelo Sr. Andrade usando palitos de fósforo, 

à construção de um chalé na Praça Municipal, à falta da torre da hidráulica, aos 

casamentos por interesse. O autor elogia a iluminação à gás inaugurada em Pelotas e 

crítica a iluminação à querosene a cargo de Neto, em Rio Grande. Comunica o 

surgimento de uma sociedade filarmônica, na rua D. Pedro II, entre as ruas do Carmo e 

Zalony, e elogia os artistas da Companhia Teatral Albano Pereira. Há ainda nesta coluna 

a publicação de uma carta de Joaquim de O. insultando uma moça que desprezou seu 

amor por ele não ser rico. (6-7) 

 

 

1.8.6. Anúncios  

 

1.8.6.1. SEM AUTOR. Anúncios humorísticos à procura das mais inusitadas 

profissões, tais como: um orador rábula, um taberneiro que prepare o vinho sem uvas e, 

ainda, um moço que se oferece para administrar, gratuitamente, os bens de alguma 

viúva. (7) 

 

 

1.8.9. Diversos 

 

1.8.9.1. O DIABRETE. Exm. Sr. General Luiz José Ferreira de Carvalho. 

Texto apresentando a biografia e elogios aos os serviços militares prestados pelo 

general. Continua. (2) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.6, 8 de ago. 1875. 

 

 

 

1.8.1 Caricatura 

 

1.8.1.6. Caricatura que apresenta O Diabrete consertando um lampião tendo 

em vista o descaso das autoridades com a iluminação pública. (1) 

 

1.8.1.7. Caricatura de vassouras de piaçaba e baldes espalhados. (4) 

 

1.8.1.8. Caricatura que apresenta Joãozinho aceitando assumir a vara no lugar 

de Francinha. (5) 

 

1.8.1.9. Caricatura que critica a sanidade mental dos ricos. (5) 

 

1.8.1.10. Caricatura que critica os vultos criados pela Juvenil Literária. (5) 

 

1.8.1.11. Caricatura a respeito da inexistência de carros em números suficientes 

para conduzir os noivos à igreja, na semana passada. Após a cerimônia, o problema foi 

solucionado, pois os noivos, agora casados, já podiam ocupar a mesma carroça. (8) 

 

 

1.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.8.3.3.. ÍCARO. Vôos icários. Crítica ao informante, O Diabrete, por mal-

dizer a sociedade Luso Brasileira. Neste mesmo texto, apresenta um comentário sobre o 

afinco com o qual os pelotenses lutam pela abertura da barra de Pelotas, embora, julgue 

este desejo tolo, uma vez que a estrada de ferro traria mais benefícios à Província. (2-3) 

 

1.8.3.4. THIRSIO. Bazar. Crítica à atitude de um médico diante de um surto de 

sarampo. As medidas adotadas pelo médico provocaram a morte dos pacientes. O autor 



 

critica as roupas da Ferreirinha, o comportamento de Mané-mané e as propinas que este 

recebe, e a formação universitária do Dr. Fernandes. Comunica que Lord Pavio foi 

nomeado nivelador das águas da barra do São Gonçalo, deseja boa sorte ao Colibri, 

jornal literário que surge em Pelotas, parabeniza o Corisco. Propõe enigma a cerca da 

identidade de Thirsio, colunista do Bazar. Questiona quem estaria apagando o lampião 

da Rua 20 de fevereiro, entre Rua da Alfândega e a do Castro. Além disso, o autor 

comunica a chegada da festeira de Santa Ougú. Elogia o hábil desenhista d’O Diabrete 

e seu excelente cobrador. Propõe uma charada aos leitores, oferecendo como prêmio, 

àquele que a solucionasse, um exemplar da Semana. (3-7) 

 

 

1.8.6. Anúncios 

 

1.8.6.2. CAVACO. Folga hoje o Mirabeau de tamancos. (7) 

 

 

1.8.9. Diversos 

 

1.8.9.2. O DIABRETE. Exm. Sr. General Luiz José Ferreira de Carvalho. 

Continuação da enumeração dos feitos militares do general, o qual assumiu o posto de 

comandante da fronteira em janeiro 1875. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano1, n.7, 15 de ago. 1875. 

 

 

 

1.8.1. Caricatura 

 

1.8.1.12. Caricatura que apresenta O Diabrete conversando com o Sr. Durão e 

apresentando três sugestões de traçado para a estrada de ferro que ligaria Rio Grande a 

Bagé. (1) 

 



 

1.8.1.13. Ao observar uma família doente devido ao leite consumido, O 

Diabrete solicita providências dos edis em relação à fiscalização da qualidade do leite 

vendido. (4) 

 

1.8.1.14. Caricatura que retrata emigração de rãs de todo mundo para Rio 

Grande devido ao grande número de charcos no município. (4) 

 

1.8.1.15. Sugestões de trajetos para construção da estrada de ferro. (5) 

 

1.8.1.16. Caricatura feita e publicada sob encomenda. Uma mulher espanca um 

homem que pede que ela pare lhe oferecendo dinheiro. (8) 

 

 

1.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.8.3.5. ÍCARO. Vôos icários. Comenta a falta de assunto devido à monotonia 

da cidade e crítica as obras da Igreja Nossa Senhora das Dores. (2) 

 

1.8.3.6. THIRSIO. Bazar. Crítica aos discursos de Pirata na Juvenil Literária 

por apresentarem pouco conteúdo, ao comportamento do Sr. João que conduziu uma 

noiva de carroça fumando charuto, numa atitude atípica de cavalheiro, à arquitetura do 

chalé da praça. (6-7) 

 

 

1.8.6. Anúncios 

 

1.8.6.3. SEM AUTOR. Anúncio solicitando um orador rábula. (7) 

 

 

1.8.8. Acontecimentos da semana 

 

1.8.8.1. THIRSIO. Bazar. Relato de que representaram o drama Morgadinha 

de Val-Flor, de Pinheiro Chagas, em uma casa de família, tendo como protagonista o 

Sr. Ferreirinha das calças amarelas. Deu-se início as obras do novo calçamento na rua 

Castro. Houve concertos na rua D. Pedro II em homenagem aos pelotenses. 

Comunicado de que a exposição de esculturas feitas com palitos de fósforos pelo Sr. 



 

Andrade mudou de local. Morreu um dos empreiteiros da obra de construção do cais 

devido à morosidade deste empreendimento. Sr. Fúlvio comprou um grande 

carregamento de guarda-chuvas devido aos constantes dias chuvosos. (3-7) 

 

 

 

 

1.8.9. Diversos  

 

1.8.9.3. THIRSIO. Bazar. Comentário a respeito da chegada de belos 

ornamentos no comércio da cidade e da ironia de determinados nomes próprios como o 

de uma preta velha chamada Clara Aurora da Esperança. O autor também comenta que 

assim como a Itália também temos razões para nos ufanar. Pois se a Itália tem José 

Garibaldi, nós temos Thomas Garibaldi, o qual ninguém pode imitar. (3-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.8, 22 de ago. 1875. 

 

 

 

1.8.1. Caricatura 

 

1.8.1.17. Caricatura que mostram dois homens que solicitam ao O Diabrete a 

demissão de um funcionário. (1) 

 

1.8.1.18. Caricatura que apresenta um monumento gótico feito com uma 

pirâmide de políticos. (4-5) 

 

1.8.1.19. Caricatura sobre vários acontecimentos cotidianos que seriam 

notificados n’O Diabrete, tais como: menino jogando bolinha de gude, piquenique. (8) 

 

1.8.1.20. Caricatura que critica a polícia, já que cidadãos são saqueados durante 

o dia. (8) 

 



 

 

1.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.8.3.7. THIRSIO. Bazar. Crítica ao desempenho de Thomaz Garibaldi ao 

declamar versos, às apresentações dramáticas do Sr. Ferreirinha, ao médico Dr. 

Fernando. Comenta que ficaram proibidas as reuniões, durante a noite, devido aos atos 

de vandalismo. (3-7)  

 

 

1.8.6. Anúncios 

 

1.8.6.4. Idem a 1.8.6.3. (7) 

 

 

1.8.8. Acontecimentos da semana 

 

1.8.8.2. ÍCARO. Vôos icários. A fim de obter matérias inéditas, Ícaro sobe nas 

torres da Igreja do Carmo observando a cidade de um ponto de vista privilegiado. Nos 

seus relatos, comenta a prisão arbitrária de uma testemunha de uma agressão a facadas. 

Tal fato é visto pelo redator como um atentado à liberdade, tão defendida no discurso, e 

tão pouco respeitada. (2-3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.9, 29 de ago. 1875. 

 

 

 

1.8.1. Caricatura 

 

1.8.1.21. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando seu honroso 

empregado. (1) 

 

1.8.1.22. Caricatura que retrata os amigos do delegado oferecendo ao asilo um 

quadro com seu rosto para ornar as paredes desta instituição. (4) 



 

 

1.8.1.23. Caveiras solicitam convite para participar do maxixório. (4) 

 

1.8.1.24. Caricatura de lusitanos escondendo seus bens para escapar da fúria 

das autoridades policiais que a tudo confiscam. (4) 

 

1.8.1.25. Caricatura que apresenta empregados da mesma renda saudando o 

novo chefe, embora temam perder o emprego. (5) 

 

1.8.1.26. Caricatura do Sr.Pepino que se propõem a lecionar esgrima. (5) 

 

1.8.1.27. Caricatura de um homem praticando uma atitude considerada bárbara 

pel’O Diabrete, espancamento do seu filho com um calabrote. (5) 

 

1.8.1.28. Caricatura que apresenta críticas ao estabelecimento comercial 

Louvre por julgar ofensivo o slogan: “não se fia nem ao papa”. (8) 

 

 

1.8.3. Crítica social ou de costumes  

 

1.8.3.8. THIRSIO. Bazar. Crítica às performances dramáticas do Sr. 

Ferreirinha, à conduta do Sr. João que puniu seu filho, que acabara de perder a mãe, 

com muita violência. (3-7) 

 

 

1.8.6. Anúncios 

 

1.8.6.5. SEM AUTOR. Anúncios de mercadorias à disposição dos 

consumidores no comércio local. O redator comenta a chegada de instrumentos para 

bandas, pince-nez, piteiras, fósforos alemães, botas, talhas para água. (6) 

 

1.8.6.6. Idem a 1.8.6.3. (7) 

 

 

1.8.8. Acontecimentos da semana  

 



 

1.8.8.3. THIRSIO. Bazar. Relato de que foi no paquete Rio Grande, uma 

encomenda para a fábrica de obras de barros, de São Cristóvão, para ser feito um 

morador para o chalé da praça. Fúlvio contratou a empresa de submarinos para estar em 

Rio Grande. Setúbal aumentou o preço da navegação na Praça Tamandaré. (3-7) 

 

 

 

 

1.8.9. Diversos 

 

1.8.9.4. ÍCARO. Vôos icários. Comenta que a literatura não pode agradar a 

maioria das pessoas que só preocupam-se com atividades que geram lucros.  Parabeniza 

o Sr. Desidério Antonio de Oliveira, funcionário de conduta exemplar, por sua merecida 

aposentadoria. Relata que foi nomeado para o cargo de administrador da mesa de 

rendas, devido à aposentadoria do Sr. Desidério, o Sr. Antônio Moreira Cezar. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.10, 5 de set 1875. 

 

 

 

1.9.1. Caricatura 

 

1.9.1.1. Caricatura através da qual O Diabrete questiona Chiquinho de Paula a 

respeito da veracidade dos artigos publicados no Commercial sobre os movimentos 

platinos. (1) 

 

1.9.1.2. Caricatura que retrata a família do Sr. Calhordas assistindo à abertura 

da barra de Mostardas. (4) 

 

1.9.1.3. Caricatura que representa os pesadelos que alguns lojistas têm devido à 

grande concorrência e às inúmeras promoções. (4) 

 



 

1.9.1.4. Caricatura que apresenta o delegado convidando um amigo de seu pai 

para ocupar seu cargo na delegacia. (5) 

 

1.9.1.5. Caricatura que critica as pernas arqueadas do Sr. Constantino. (5) 

 

1.9.1.6. Caricatura que retrata o quão exausta está a Câmara devido a tantas 

celebrações religiosas. (5) 

 

1.9.1.7. Caricatura de Mestre Antonio Caveira no cemitério do largo do poço. 

(5) 

 

 

1.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.9.3.1. ÍCARO. Vôos icários. Crítica a um pseudo-intelectual que frisa o 

cabelo, usa pince-nez e declama versos de Álvaro de Azevedo, Casemiro de Abreu, 

Castro Alves e Gonçalves Dias. Nesta mesma coluna, o redator critica a atitude de 

alguns plagiários, que fazendo pequenas alterações em poemas conhecidos, publicam 

seus textos como se fossem originais em jornais literários. (2) 

 

1.9.3.2. THIRSIO. Bazar. Crítica à cerca e ao chalé construídos para vigiar a 

Praça Municipal, críticas a um professor de astronomia, que concluiu que após chover 

24 horas consecutivas, havia chovido um dia inteiro, à associação de empresas inglesas 

com brasileiras, às mulheres idosas, que embora não tenho dentes, falam muito, ao 

remédio à base de cebola e alho para cólicas e dores de cabeça. (3-6) 

 

 

1.9.4. Matérias de natureza política 

 

1.9.4.1. ÍCARO. Vôos Icários. Comentário sobre a proximidade das 

comemorações do 7 de setembro e reflexões sobre a importância da liberdade para 

agradecimento da nação. (2) 

 

 

1.9.6. Anúncios 

 



 

1.9.6.1. SEM AUTOR. Explora a linguagem ambígua utilizada em alguns 

anúncios, comunicando a chegada de produtos inusitados ao mercado, tais como: 

charutos de acender dos dois lados, chapéus ricamente enfeitados para senhora de palha, 

veludo e algodão. (7) 

 

1.9.6.2. SEM AUTOR. Anúncio solicitando um orador rábula. (7) 

 

 

 

 

 

1.9.8. Acontecimentos da semana 

 

1.9.8.1. THIRSIO. Bazar. Relato sobre a morte de um cidadão. O qual ao se 

debruçar na cerca da Praça Municipal, caiu e morreu. Comentário a respeito da expulsão 

de dezesseis sócios de uma sociedade devido às confusões que causaram. Notícia de um 

roubo praticado por duas moças na loja de um leiloeiro. (3-6) 

 

 

1.9.9. Diversos 

 

1.9.9.1. THIRSIO. Bazar. Comenta que a moda lançada pelo Sr. Andrade de 

construir quadros com palitos de fósforos irá substituir os bordados. Alerta para o 

perigo dos passeios no trapiche devido ao fascínio das ondas. Comenta que os 

moradores da Ilha dos Marinheiros estão pensando em mudarem suas chácaras para 

frente das bancas do peixe, no propósito de oferecer no verão uma distração para os 

habitantes da cidade. Avisa o Sr. Tomáz que a moça com quem ele dançou no baile era 

comprometida. Comunica que Juca Fragata abrirá novo estabelecimento, em São José 

do Norte, chamado Corveta. (3-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, ano 1, n.11, 12 de set. 1875.  

 

 



 

 

1.9.1. Caricatura 

 

1.9.1.8. Caricatura que apresenta O Diabrete tentando descobrir os autores de 

cartas enviadas anonimamente a diversos cavalheiros. (1) 

 

1.9.1.9. Caricatura que apresenta os divertimentos para homens e mulheres no 

entender do Diário do Rio Grande. De acordo com a perspectiva apresentada, seriam 

divertimentos para os homens: marchar ou olhar a marcha e para as mulheres, ouvir a 

banda. (4) 

 

1.9.1.10. Caricatura que retrata o General Cardozo comandando dezoito 

soldados em linha perpendicular. (4) 

 

1.9.1.11. Caricatura que comunica que o Delegado não compareceu à festa de 

gala por não ter chapéu. (4) 

 

1.9.1.12. Caricatura que expressa que o Visconde do Cemitério ficou satisfeito 

pelo fato de Alfredo não armar a tribuna no espetáculo do dia 7 de setembro. (5) 

 

1.9.1.13. Caricatura que apresenta o Batatório pedindo ao Mestre Antônio a 

caveira do esqueleto presente. (5) 

 

1.9.1.14. Caricatura que apresenta um comerciante tentando afugentar a mutuca 

do seu estabelecimento. (5) 

 

1.9.1.15. Caricatura a respeito do fim do Colibri. (5) 

 

1.9.1.16. Caricaturas que criticam a polícia, a Guarda Nacional e a “verdade” 

dos tribunais. (8) 

 

 

1.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.9.3.3. ÍCARO. Vôos Icários. Critica a mania “poética e discursadora” dos 

plagiários. Acusa V. Cousin de plagiar Lessinger e Sá Bandeira de plagiar os discursos 



 

de Vieira de Castro. Condena as atitudes indecorosas de alguns padres, lamentando que 

Cristo tenha sofrido tanto para redimir nossos pecados e tenha emissários tão 

inescrupulosos. (2-3) 

 

1.9.3.4. THIRSIO. Bazar. Comenta a falta de assunto e questiona a 

popularidade de um determinado autor, cujo nome não é mencionado. Critica a 

qualidade das fotografias tiradas durante o desembarque D. Pedro II, o décimo oitavo 

batalhão por participar constantemente de festas, a linguagem ambígua utilizada nos 

anúncios e comunica que estão disponíveis no mercado: luvas para senhoras de pelica, 

bandejas para água de folhas pintadas, abotoaduras para homem de ouro. E também 

critica Ícaro por não ter mencionado que as moças que entoaram o Te Deum eram Alice 

Campos, Corina Cordeiro e Maria Luísa Dias. Critica uma autoridade por ter aspirações 

e se comportar como um inglês, questionando se ainda sabe utilizar a língua portuguesa, 

sua língua materna. (3-6) 

 

 

1.9.8. Acontecimentos da semana 

 

1.9.8.2. ÍCARO. Vôos Icários. Relato de que o Sr. José Maria Damázio 

celebrou o Te Deum em regozijo ao 53° aniversário da Independência do Brasil. 

Durante a cerimônia, estiveram presentes várias autoridades militares. Três moças, a 

pedido do padre, cantaram na cerimônia. O autor comenta ainda que realizaram a festa 

de São Pedro, em 29 de agosto, por não a terem realizado em 29 de junho. (3) 

 

1.9.8.3. THIRSIO. Bazar. Ocorreu um espetáculo de gala em comemoração ao 

53° aniversário da Independência. Nesta ocasião, o Sr. Ferreirinha, representando o 

Brasil, veio ao palco acompanhado de alguns jovens para entoar o hino. Após o hino, 

apresentou-se o drama Demônio Familiar, tendo como protagonista o Sr. Ferreirinha. 

Comunica também que a Luso Brasileira comemorou a Independência com um 

esplêndido baile. (6) 

  

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.12, 19 de set. 1875. 

 



 

 

 

1.9.1. Caricatura 

 

1.9.1.17. Figura do Dr. Joaquim Jacinto de Mendonça e do Dr. Henrique B. 

Marques Canarim coroados de louros. (1) 

 

1.9.1.18. Caricatura do Campeão das Províncias imitando um artista, assim 

como um macaco imita outro. (4) 

 

1.9.1.19. Caricatura que critica Luís Sebolório. (4) 

 

1.9.1.20. Caricatura que faz alusão a situações que incomodam e desagradam 

aos juízes. (4) 

1.9.1.21. O Diabrete registra o depoimento de um cavalo pangaré. (4) 

 

1.9.1.22. Caricatura que critica os presos que conseguiram fugir da cadeia. (4) 

 

1.9.1.23. Caricatura que apresenta D. Quitéria em nome do belo sexo, com uma 

faca em punho, tirando satisfações do Sr. Nobre devido sua apreciação ao sexo 

feminino. (4) 

 

1.9.1.24.Caricatura que revela os redatores deixando o júri, dia 14, com caras 

de burros. (4) 

1.9.1.25. Caricatura que critica o descaso dos vereadores em relação às 

discussões e votações na Câmara. (5) 

 

1.9.1.26. Caricatura a respeito dos problemas que O Artista arranjou ao 

comentar as manobras da Guarda Nacional. (5) 

 

1.9.1.27. Caricatura que critica a fábula criada pelo Sr. Nobre, em cuja trama 

criada, “a montanha pariu um rato.” Por esta razão, foge aos louros da vitória. (5) 

 

1.9.1.28. Figura do Sr. Costa Ferreira Primo a quem O Diabrete envia seus 

cumprimentos. (8) 

 



 

1.9.1.29. Caricatura a respeito do descaso dos juízes com as causas municipais. 

(8) 

 

1.9.1.30. Caricatura que apresenta O Diabrete questionando uma zebra, a 

respeito de quando esta dará uma carreira direita, fazendo alusão à carreira profissional 

de um homem, cuja cabeça fora desenhada em um corpo de zebra. (8) 

 

 

1.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.9.3.5. ÍCARO. Vôos Icários. Crítica ao silêncio imposto à imprensa, 

considerado uma força que fere a sagrada liberdade e impede os jornalista de 

desempenharem suas funções. Afirma que “O Diabrete apesar de caricato, preza 

demasiadamente os foros de sua sensatez”, mantendo-se fiel ao relato da verdade. A 

seguir, publica uma carta escrita por André Salgado, dirigida ao redator do periódico. A 

carta questionava a respeito da identidade do plagiário, levando em consideração que 

ele mesmo poderia ser o alvo das críticas d’O Diabrete. O periódico não apresenta 

maiores esclarecimentos, afirmando que mesmo que desagradem suas “carapuças, 

continuará a talhá-las.” (2-3) 

 

1.9.3.6. THIRSIO. Bazar. Publica um bilhete escrito por M. C. no qual diz que, 

diante do julgamento dos presos, o Sr. Queima correu para a casa do Sr. Luiz, temendo 

uma revolta popular numa atitude bastante covarde. Insinua que as moças gostam de 

freqüentar os bailes para receberem beliscões dos rapazes. Fatos semelhantes também 

ocorrem à sombra das árvores durante passeios. Crítica a um comerciante que usa 

tabuletas de anúncios a fim de levantar as vendas. (7) 

 

 

1.9.6. Anúncios  

 

1.9.6.3. SEM AUTOR. Anúncio solicitando um orador rábula. (7) 

 

 

1.9.8. Acontecimentos da semana 

 



 

1.9.8.4. THIRSIO. Bazar. Relato de que o Lord Pavio convidou o Sr. Corisco 

para um passeio aereostático no Fragata; o Barão concluiu a obra do cais, acabaram-se 

as violetas do Souza; os Calhordas, ao se despedirem de uma família, que embarcava 

para Pelotas no trapiche do Carmo, caíram no mar; o Frei Vital desentendeu-se com o 

capitão e foi preso. (6-7) 

 

 

1.9.9. Diversos 

 

1.9.9.2. O DIABRETE. Os ilustradores advogados Henrique Bernardino 

Marques Camarin e Joaquim Jacinto de Mendonça. Comentários sobre os feitos e 

condutas dos advogados. (2) 

 

1.9.9.3. THIRSIO. Bazar. Questiona o que os eleitores acharam a respeito dos 

divertimentos destinados a homens e mulheres publicados no número anterior. Propõe 

em trocadilho entre o nome da flor touca de viúva e a expressão: viúvas que usam touca 

e são flores. Informa que, a partir de 1° de janeiro de 1876, oito jornais serão criados, 

sendo destes cinco caricatos e três diários de notícias e comercias. Comunica que 

Thomaz Garibaldi está escrevendo para publicar no Corisco e que o judeu errante avisa 

que não deixa passar nada. (3-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.13, 26 de set. 1875. 

 

 

 

1.9.1. Caricatura  

 

1.9.1.31. Caricatura que apresenta O Diabrete questionando um homem se este 

continua saboreando um quitute. (1) 

 

1.9.1.32.Caricatura que retrata Ganganelli observando o ato mais injusto do 

poder moderador: o perdão aos bispos. (4-5) 

 



 

1.9.1.33. Caricatura que apresenta um político, representado por um morcego 

fardado com uma espada em punho sob legenda: O morceguinho mata mouros. (8) 

 

 

1.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.9.3.7. ÍCARO. Vôos icários. Crítica ao irreverente proceder de alguns 

senhores nos bailes de Instrução e Recreio. Crítica aos que, nada tendo para fazer, 

roubam galinhas dos vizinhos e hóstia dos sacristãos. (2) 

 

1.9.3.8. THIRSIO. Bazar. Questiona o que fazia uma moça sobre o telhado de 

uma casa na rua D. Pedro II.  Critica o Sr. Secretário por ter prometido e não ter 

cumprido a promessa de emprestar a casa para o revira no sábado. (3) 

 

 

 

1.9.6. Anúncios 

 

1.9.6.4. Idem a 1.9.6.3. (7)  

 

 

1.9.7. Anedotas 

 

1.9.7.1. SEM AUTOR. Piadas ironizando os péssimos discursos dos vereadores 

e os casamentos por interesses. (7) 

 

 

1.9.8. Acontecimentos da semana 

 

1.9.8.5. ÍCARO. Vôos icários. Comunica que Chiquinho foi a Pelotas visitar 

seu cândido amor. (2) 

 

1.9.8.6. THIRSIO. Bazar. Comunicado de que haverá reunião noturna na casa 

do Tio Julião, com apresentação teatral do Sr. Ferreirinha e que o editor do Colibri 

mandou vir, dos Estados Unidos, material tipográfico. (3-6) 

 



 

 

1.9.9. Diversos  

 

1.9.9.4. ÍCARO. Vôos icários. Lamenta que a empresa Valle não tenha se 

instalado na cidade. (2) 

 

1.9.9.5. THIRSIO. Bazar. Pergunta se Mendes já descobriu quem lhe enviou 

um botão de camélia. Comenta que Ferreirinha não tem se apresentado por estar 

apaixonado, criando porquinhos da índia para se distrair. Relata que um negociante, de 

certa ordem, tem criado intrigas em sua família. (6) 

 

1.9.9.6. ASSINANTE, Um. Assunto importante. Discussão entre o Engenheiro Eduardo 
José de Moraes, chefe da comissão de engenheiros encarregados pelo Governo Imperial 
de acompanhar a construção da estrada de ferro na Província do Rio Grande do Sul, e 
Bernardo Taveira, colaborador do Diário de Pelotas, a respeito da morte do liberal 
pernambucano Pedro Ivo. O 
 

Diabrete promete quatro quilos de rapadura ao leitor que provar qual dos dois 

têm razão. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.14, 3 de out. 1875. 

 

 

 

1.10.1. Caricatura  

 

1.10.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete, ainda que contra a vontade de 

seus inimigos, anunciando com toda a coragem o segundo trimestre. (1) 

 

1.10.1.2. Caricatura que faz alusão à recepção preparada para o Sr. Antonio 

Caveira, em Pelotas, onde é esperado com um grande número de girândolas e foguetes. 

(4) 

 

1.10.1.3.Caricatura sobe o enigma de Santa Vitória. Mesmo atrás das grades da 

janela de sua casa, uma mulher conversa com um homem na ausência de seu marido. O 



 

Diabrete questiona quem seria esta mulher, quem seria o homem e qual seria o assunto. 

(4) 

 

1.10.1.4. Caricatura a respeito das rixas entre dois comerciantes: o Sr. Bordallo 

Piltrez e o Sr. Bordallo Pinheiro. (5) 

 

1.10.1.5. Caricatura que apresenta um homem dizendo para o seu afilhado 

tomar juízo. (5) 

 

1.10.1.6. Caricatura que critica o namoro de D. Aquela com D. Aquele. (5) 

 

1.10.1.7. Caricatura que revela ao público leitor, que Sr. Luiz Sebolório, 

juntamente com o Sr. Queima, acharam os objetos que furtaram do casal Anacleto 

Pitanga. Os dois personagens apresentam a lista de objetos encontrados. São eles: um 

par de bichas com brilhantes, uma ventosa com ditos, um par de meias sem calcanhar, 

duas fraldas do Anadetório, uma cornucópia para enfeitar a cabeça, uma celoura com 

brilhantes nos fundilhos. (8) 

 

 

1.10.2. O Diabrete 

 

1.10.2.1. TABÓCA, A. Noticiário. Consagração desta seção às ocorrências que 

possam interessar aos leitores. Apresentação da nova coluna como um melhoramento do 

jornal em oposição ao comportamento da câmara que não promove melhoramento 

algum na cidade. (3) 

 

 

1.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.10.3.1 ÍCARO. Vôos icários. Crítica à morosidade dos serviços prestados 

pelo telégrafo nacional, aos desvios de verbas que impossibilitam o aformoseamento da 

cidade, através de melhorias no calçamento das ruas, criação de redes de esgoto. 

Críticas aos jornais diários, ao Commercial por não se posicionar de maneira clara 

diante dos fatos, ao Diario do Rio Grande por se dedicar a discussões fúteis, ao Artista 

por noticiar apenas o que é do seu interesse e ao Echo do Sul, por sua vez, por estar 

sempre envolvido em conflitos com os demais periódicos. Em contrapartida, o colunista 



 

elogia os periódicos pelotenses: Jornal do Comércio, Diário de Pelotas devido à 

regularidade e qualidade de impressão, além de apresentarem matérias mais 

significativas. (2-3) 

 

1.10.3.2. TABÓCA, A. Noticiário. Insinua que as matérias publicadas no 

Commercial são copiadas de outros periódicos. Pois, ironicamente, elogia as melhorias 

feitas na redação do jornal através da aquisição de uma nova tesoura. O autor também 

critica a morosidade das escavações do cais e sugere um programa para festa de 

inauguração de tão sonhada obra, os alagamentos da rua Uruguaiana. (3-6) 

 

 

1.10.8. Acontecimentos da semana 

 

1.10.8.1. TABÓCA, A. Noticiário. Comunicado de que o Sr. Antonio do 

Artista regressa de Pelotas, o vapor Camões, na sua última viagem a Montevidéu, 

passou em nossa barra com água pela quilha. O Amolador  contratou um hábil 

desenhista, Sr. Alfredo Bordallo Piltrez. O Sr. Queima declarou na Literária Rio 

Grandense que é jesuíta através de um discurso repleto de pérolas. Relata que o Echo do 

Sul anunciou abertura de um novo estabelecimento funerário na cidade. Comunica que o 

Sr. Dr. Eduardo de Moraes vai alterar os planos da estrada de ferro devido a brigas com 

compadres e afilhados que seriam beneficiados pelo antigo trajeto. Noticia que poetas 

preparam poemas para recitá-los de improviso no baile de gala, no dia 2 de dezembro, 

na Câmara. Comenta que vereadores dividiram um boto pescado por uns meninos na 

Praça da Geribanda. (3-6) 

 

 

1.10.9. Diversos 

 

1.10.9.1. MARICOTA. Carta entre as priminhas Maricota e Quininha. 

Primeira carta. Maricota fala sobre o amor e alerta Quininha para ter cautela evitando 

decepções com certos rapazes: Ignácio Alves, Antônio Alves, Camões, Mirandinha, 

Vírgilio Schutel, mano Henrique e o insaciável e terrível Rocha Galo. (7) 

 

1.10.9.2. O DIABRETE. A redação d’O Diabrete lamenta a partida de seu 

amigo Victor da Cunha no vapor Isabel. (7) 

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1,n.15, 10 de out. 1875. 

 

 

 

1.10.1. Caricatura  

 

1.10.1.8. Caricatura que apresenta O Diabrete conversando com Amolador 

comentando que os desenhos e pensamentos apresentados pelo colega estão muitos 

brandos. (1) 

 

1.10.1.9. Caricatura de um homem da sociedade de Santa Vitória com fama de 

namorador. (4) 

 

1.10.1.10. Caricatura que apresenta o Bagadu lendo a Semana Ilustrada e O 

Diabrete e descobrindo que a família Calhordas foi roubada. (4) 

 

1.10.1.11. Caricatura que critica os procedimentos utilizados por um médico no 

tratamento de seu Piquiló. Os procedimentos do médico levaram o enfermo à morte. (4) 

 

1.10.1.12. Caricatura que revelam as intenções dos marinheiros carregar Santo 

Américo da Alfândega num andor. (5) 

 

1.10.1.13. Caricatura que retrata o subdelegado mantendo a ordem durante o 

trajeto da procissão. (5) 

 

1.10.1.14. Caricatura que critica os discursos do orador Queima nas reuniões da 

Literária. (5) 

 

1.10.1.15. Caricatura que presta homenagem ao Amolador que entra no sétimo 

trimestre de publicação. (8) 

 

 

1.10.3. Crítica social ou de costumes 



 

 

1.10.3.3. ÍCARO. Vôos icários. Crítica à decoração, aos corais e aos 

comportamentos dos fiéis durante a realização dos festejos em honra a São Miguel. (2) 

 

1.10.3.4. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica à atitude do Sr. Manoel Correia por 

ter trocado de religião, ao modo como o Artista emprega a gramática, aos discursos 

proferidos pelo Sr. Virgílio, na Literária Rio-Grandense, ao artigo hiperbólico publicado 

pelo Amolador, às discussões entre os jornais pelotenses, aos atributos impostos pela 

sociedade para um rapaz ser considerado um noivo ideal. (3-6) 

 

 

1.10.6. Anúncios 

 

1.10.6.1. SEM AUTOR. Anúncio da folga do Arco íris. (7) 

 

 

 

 

 

1.10.8. Acontecimentos da semana 

 

1.10.8.2. TABÓCA, A. Noticiário. Comenta que se reuniram na Literária Rio 

Grandense: Pinto, Gallo, Cordeiro, Lobo e Tigre, que na exposição do Sr.Andrada não é 

preciso pagar ingresso, que haverá corrida de touros no circo da Praça Conde d’Eau. 

Informação de que chegaram à cidade os irmãos do subdelegado Joãozinho, os Dr. 

Francisco dos Santos e José Francisco dos Santos Queima. (3-6)  

 

 

1.10.9. Diversos  

 

1.10.9.4. QUININHA. Correspondência entre as priminhas Maricota e 

Quininha. Segunda carta. Quininha agradece os cuidados da prima e relata seu 

comportamento ingênuo e as recusas aos galanteios dos rapazes durante um baile. (7) 

 

 

 



 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.16, 17 de out. 1875. 

 

 

 

1.10.1. Caricatura 

 

1.10.1.16. Figura do Capitão de Fragata Basílio Antônio de Siqueira Barbêdo. 

(1) 

 

1.10.1.17. Caricatura que apresenta a Última cena da questão religiosa. O Pio, 

D.Pedro II e Ganganelli entram em um acordo. (4) 

 

1.10.1.18. Caricatura que mostra O Diabrete pedindo pães fiado ao padeiro 

João Manoel. (5) 

1.10.1.19. Caricaturas das negras assediadas por Joãozinho, as quais ameaçam 

depor contra o cavalheiro na Literária. (5) 

 

1.10.1.20. Caricatura que retrata uma pequena orquestra cantarolando versos 

que apresentam críticas a um político que fôra preso. (8) 

 

 

1.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.10.3.5. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica ao chalé da praça que se parece com 

uma gaiola, à falta de empresas no município do Rio Grande, aos versos escritos por 

Chrysostomo da Rocha sobre a morte por serem demasiadamente óbvios. (6-7) 

 

 

1.10.4. Matérias de natureza política  

 

1.10.4.1. MELLO, K. Questão Religiosa. (Artigo de Fundo). Comenta as 

discussões entre o Estado e a Igreja devido ao crescimento da influência da Maçonaria 

nas decisões do governo. (3) 

 

 



 

1.10.6. Anúncios 

 

1.10.6.2. SEM AUTOR. Anúncio solicitando um orador rábula. (7) 

 

1.10.6.3. SEM AUTOR. Anúncio da publicação do romance O perna torta 

escrito por C. Jardim. (7) 

 

 

1.10.8. Acontecimentos da semana 

 

1.10.8.3. TABÓCA, A. Noticiário. Relato de que o Correio Mercantil 

profetizou a abertura da barra, o Sr. Duval lamentou um amor não correspondido. 

Comunicado que o Candoca, da. loja de louças, perdeu a namorada para seu irmão O 

Amolador mandou buscar no Rio de Janeiro, um desenhista. O Sr. Mello está 

escrevendo uma cena cômica para representar num teatrinho particular. (6-7) 

 

 

 

 

 

1.10.9. Diversos 

 

1.10.9.5. SEM AUTOR. O Sr. Capitão de Fragata Basílio Antônio de Siqueira 

Barbêdo. Artigo ressaltando os feitos heróicos do soldado da Armada Imperial, o qual 

parte de Rio Grande para ocupar o cargo de Chefe do Estado Maior da Divisão Naval 

Brasileira a que se encontrava no Paraguai. (2) 

 

1.10.9.6. SEM AUTOR. Revistas e jornais. Comenta a atuação e os assuntos 

apresentados pelos periódicos de Pelotas e Rio Grande, elogiando apenas o Commercial 

por não se envolver em questões políticas. (2) 

 

1.10.9.7. TABÓCA, A. Noticiário. O Sr. Queima esclarece que ser jesuíta é 

mesmo que ser bananeira, uma vez que frase: “je-sui-ta.”, significa: eu sou bananeira. 

(6) 

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.17, 24 de out. 1875. 

 

 

 

1.10.1. Caricatura  

 

1.10.1.21. Caricatura através da qual O Diabrete saúda os comerciantes 

pelotenses em agradecimento ao apoio dado a sua empresa. (1) 

 

1.10.1.22. Caricaturas do fazendeiro, da gaiola e do macaco, os quais foram 

notícia no número anterior. (4) 

 

1.10.1.23.Caricatura que apresenta os moleques vaiando o Sr. Queima por ter 

medo da navalha do soldado. (5) 

 

1.10.1.24. Caricaturas a respeito da atuação de Barbêdo na administração. (5) 

 

1.10.1.25. Casamento do Sebastião do Amolador. Caricatura faz um relato da 

cerimônia e da festa de casamento deste personagem. (8) 

 

 

1.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.10.3.6. O DIABRETE. Ora o Queima!... (Artigo de fundo) Comenta que o 

Sr. Queima dirigirá uma felicitação ao bispo diocesano para manifestar seu regozijo 

pelas solturas dos bispos de Olinda  e do Pará. Crítica ao fato de um subdelegado ter 

relações com o bispo. (2) 

 

1.10.3.7. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica à leitura maçante proporcionada 

pelos periódicos: Amolador, Commercial e Artista, aos atributos escritos nos epitáfios 

do cemitério de Rio Grande, ao modo como o redator de um jornal emprega a 

gramática. (2-3) 

 



 

1.10.3.8. MELLO, K. A festa de Santa Tereza. Crítica ao comportamento das 

pessoas durante os festejos em honra de Santa Tereza. (3) 

 

1.10.3.9. PITANGA, Braz. Pelotas – Primeira carta de Braz Pitanga a seu 

compadre Anastácio Bananeira do Rio Grande. Comenta que não tem novidades na 

cidade de Pelotas e que a cidade é mesquinha no que diz respeito ao número de jornais 

publicados, há apenas três periódicos. Pede que as autoridades tomem providências para 

punir aqueles letreiros indecentes nos bancos da Praça D. Pedro II. (6) 

 

 

1.10.8. Acontecimentos da semana 

 

1.10.8.4. TABÓCA, A. Noticiário. Comunicado de que a barra de Pelotas 

ainda não abriu, o Povo Novo está alagado, Sr. Mello está escrevendo a comédia Eu sou 

um asno. (2-3)  

 

 

1.10.9. Diversos 

 

1.10.9.7. TABÓCA, A. Noticiário. Comentário de uma carta enviada à redação 

por uma moça relatando que muitos rapazes estão por ela apaixonados. Questionamento 

aos leitores a respeito da participação dos mesmos no piquenique dos germânicos na 

Ilha dos Marinheiros. (3) 

 

1.10.9.8. MARICOTA. Correspondência entre as priminhas Maricota e 

Quininha. Terceira carta. Maricota continua escrevendo sobre o perigo das ilusões 

amorosas e criticando o comportamento galante dos moços da sociedade rio-grandina. 

(7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.19, 17 de nov. 1875. 

 

 

 



 

1.11.1. Caricatura 

 

1.11.1.1. Caricatura a respeito do irônico epitáfio: “a terra lhe seja leve”, uma 

vez que colocam sobre os cadáveres tão pesadas lápides. (1) 

 

1.11.1.2. Caricatura que critica às negras que transformaram o cemitério num 

mercado, às viúvas que flertavam, aos versos que o Sr. P. Monteiro declamou durante o 

dia dois de novembro. (4) 

 

1.11.1.3. Caricatura da torre d’água de Pelotas. (5) 

 

1.11.1.4. Caricatura a respeito da epidemia dos jornais e entregadores que 

surgem no município de Rio Grande. (5) 

 

1.11.1.5. Caricatura que apresenta Dom Quixote montado em seu rocinante. (8) 

 

1.11.1.6. Caricatura a respeito da justiça: o grande enigma municipal. (8) 

 

1.11.1.7. Caricatura do Sr. Horácio da Cunha, grande inventor. Elogia as 

ferramentas desenvolvidas com uso de taquaras. (8) 

 

 

 

 

 

1.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.11.3.1. MELLO, K. A semana. Afirma que o “obituário de qualquer cidade 

cresce na razão direta do número de médicos.” E critica o comportamento das pessoas, 

durante o dia de finados, considerando desrespeitosa a conduta que tiveram no 

cemitério. (2) 

 

1.11.3.2. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica as matéria publicadas pelo Artista. 

(6)  

 

 



 

1.11.5. Matérias literárias 

 

1.11.5.1. CÉSAR, Júlio. Ashasverus. Poema a respeito da sina de caminhante 

errante com a qual fôra vaticinado o povo judeu. O poema apresenta rimas regulares e 

tem um tom narrativo, pois o eu - lírico narra a sina do Ashasverus. (7) 

 

 

1.11.7. Anedotas 

 

1.11.7.1. SEM AUTOR. Máximas e pensamentos. Comentários humorísticos 

sobre diversos assuntos. No final de cada comentário, a última palavra, associada ao 

nome do autor, propõe um desfecho engraçado para o parágrafo. (6) 

 

1.11.7.2. SEM AUTOR. Mosaico. Pequenos comentários sobre situações 

cotidianas, tais como: conflitos entre marido e mulher, casamentos por interesse, 

empregados que se resignam ao serem maltratados pelos patrões. (7) 

 

 

1.11.8. Acontecimentos da semana 

 

1.11.8.1. MELLO, K. A semana. Comenta que a semana fora repleta de luto e 

lágrimas devido as dia de finados a ao funeral do Conde de Porto Alegre. Relata fatos 

inusitados observados, durante estas ocasiões, no cemitério. (2) 

 

1.11.8.2. TABÓCA, A. Noticiário. Na quarta-feira, foi publicado o quarto 

número do Imparcial, jornal caricato, com textos de reflexões filosóficas sobre o amor e 

a mulher. (3) 

 

 

1.11.9. Diversos 

 

1.11.9.1. TABÓCA, A. Noticiário. Reflexões sobre a morte vista como a única 

certeza da vida. Comentário a respeito da tendência de alguns rio-grandinos que adotam 

o costume bárbaro de comemorar a morte comendo, bebendo e dançando em volta dos 

túmulos. (6) 

 



 

 

 

 

O DIABRETE, ano 1, n.20, 14 de nov. 1875. 

 

 

 

1.11.1. Caricatura 

 

1.11.1.8. Caricatura que apresentado O Diabrete cumprimentando o orador da 

Acácia pelo discurso que proferiu na reunião, do dia 3, falando contra o jesuitismo. (1) 

 

1.11.1.9. Caricatura de uma mulher fofoqueira que costuma passear na Praça de 

Geribanda. (4) 

 

1.11.1.10. Caricatura de um violeiro embriagado de Santa Vitória. (4) 

 

1.11.1.11. Comenta que alguns homens largaram os instrumentos musicais para 

se tornarem engraxates. (4) 

 

1.11.1.12. Caricatura que apresenta O Amolador e o Mosquito pedindo à 

Semana que não roube seus desenhos. (5) 

 

1.11.1.13. Caricatura que apresenta O Diabrete solicitando que os redatores do 

Globo elogiem o Amolador. (8) 

 

1.11.1.14. Caricatura que retrata dois homens com cartola na mão reclamando 

por não terem conseguido cargo na administração municipal de Santa Vitória. (8) 

 

 

1.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.11.3.3. MELLO, K. Quero ser papa! Crítica ao dinheiro extorquido dos fiéis 

para absolvição dos pecados e através de doações em nome dos santos. Devido à 

opulência em que vivem e as possibilidades de enriquecimento fácil, o autor afirma que 

não há nada melhor do que ser papa. (2) 



 

 

1.11.3.4. MELLO, K. Nenê imperial. Comenta o nascimento do filho do 

imperador e propõe questionamento a respeito da nomeação de nobres e criação de 

novos cargos em função da educação do herdeiro do trono. Afirma que as matérias 

publicadas nos jornais locais podem contribuir fazendo o infante dormir e aprender ter 

aversão a padres. (2-3) 

 

1.11.3.5. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica à perícia da polícia noticiando que 

diante de um cadáver de um escravo, encontrado enforcado na Praça Sete de Setembro, 

constatou que o mesmo havia falecido devido à asfixia por estrangulamento. Crítica à 

ortografia empregada pelo Diário de Pelotas, à atuação da polícia através da notícia que 

o Sr. Queima, aquele que dividiu a cidade do Rio Grande em quarteirões, estuda um 

meio de a polícia vigiar a cidade dormindo nos quartéis. (6) 

 

1.11.3.6. LESSA, K. Crítica aos trejeitos e ao andar requebrado do Sr. 

Andrada. (7) 

 

 

1.11.5. Matérias literárias 

 

1.11.5.2. SEM AUTOR. Correspondências de Pelotas. Poema composto por 

três quadras de rimas regulares, nas quais o eu-lírico promete contar as novidades de 

Pelotas. (6) 

 

1.11.5.3. SEM AUTOR. Sem título. Poema de quatro quadras que apresentam 

críticas ao comportamento galanteador do Sr. Porfírio. (7) 

 

1.11.5.4. MODESTO. Um beijo repenicado. Poema composto de onze quadras 

com rimas regulares. Há no final de todas as quadras a repetição do verso “um beijo 

repenicado”, o que confere ritmo e contribui para acentuar a insistência com a qual o eu-

lírico tenta convencer sua amada a lhe dar um beijo. (6) 

 

 

1.11.8. Acontecimentos da semana 

 



 

1.11.8.3. TABÓCA, A. Noticiário. Relato de que as dragas e batalhões 

visitaram Pelotas, havendo grandes comemorações; o Sr. Luiz está estudando um 

método para fabricação de velas sem pavio e sem forma. O Artista aumentou o número 

de assinantes por estar sendo publicados à tarde. (3-6) 

 

 

1.11.9. Diversos 

 

1.11.9.2. TABÓCA, A. Noticiário. Comenta a criação de sociedades literária 

na cidade, elogia o leite vendido na Rua Uruguaiana, entre 16 de Julho e Zalony. 

Comenta ainda que um sujeito, tendo que fazer uma lista de sujeitos “monomaníacos ou 

alienados”, que não deveriam ser aceitos no exército, por desconhecer o significado das 

palavras, pensando que significavam justo e virtuoso, escreveu em primeiro lugar o 

nome do padre, seguido pelo subdelegado e inspetores de polícia. Por esta atitude, o 

sujeito foi internado no hospício. O autor ainda menciona que a Câmara felicita D. 

Pedro II pelo nascimento do príncipe do Grão Pará e lamenta a saída do Sr. Barbedo da 

praticagem da barra, pois os navios só têm saído a reboque. (3-6) 

 

1.11.9.3. LESSA, K. Noticiário. O autor felicita a nova empresa do Sr. 

Godinho que se encarrega de fornecer cartas de conhecimentos para diversas praças e 

lugares a bordo das fragatas. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n.21,21 de nov. 1875. 

 

 

 



 

1.11.1. Caricatura 

 

1.11.1.15. Caricatura que apresenta dois homens comentando o declínio do 

Amolador. (1) 

 

1.11.1.16.Caricatura que retrata a disputa da simpatia dos consumidores entre 

os comerciantes de tecidos. (4) 

 

1.11.1.17. Caricatura que mostra o juiz viajando para Santa Vitória, deixando 

Rio Grande ao abandono. (5) 

 

1.11.1.18. Caricatura sobre a nova apresentação da Companhia de Teatro 

Ismênia. (5) 

 

1.11.1.19. Caricatura que apresenta um homem perguntando a Gil Braz se teria 

sido ele quem o colocou n’O Diabrete. (5) 

 

1.11.1.20. Caricatura que mostra um comerciante misturando água no vinho 

tinto para vendê-lo mais barato. (8) 

 

1.11.1.21. Caricatura que apresenta um senhor exigindo que sua escrava lhe 

beije. (8) 

 

1.11.1.22. Caricatura que apresenta O Diabrete tentando descobrir a causa de 

tantas mortes. (8) 

 

1.11.1.23. Caricatura a respeito do roubo do estabelecimento comercial do 

Sr.Manoel Sujo. (8) 

 

 

 

 

 

1.11.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

1.11.3.7. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica aos pleonasmos empregados pelo 

Jornal do Comércio de Pelotas, às discussões sobre os palmos do canal São Gonçalo 

publicadas pelo Correio Mercantil, às traduções em francês feita pelo Sr. Antonio 

Caldeira, ao fanatismo das pessoas que peregrinam até a gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes, ao modo como o subdelegado, tentando falar em francês, abordou uma moça. 

(6) 

 

 

1.11.4. Matérias de natureza política 

 

1.11.4.1. MELLO, K. A viagem imperial. O artigo revela uma grande 

preocupação do autor com a viagem do imperador à América Inglesa deixando o 

império aos cuidados da regência, temendo que muitos males possam ser causados ao 

tesouro nacional e ao futuro do país por se a regência extremamente inexperiente. Além 

disso, considera a viagem do imperador à exposição de Filadélfia um esbanjamento do 

dinheiro público, conforme afirmaram os republicanos. (3-6) 

 

 

1.11.5. Matérias literárias 

 

1.11.5.5. MODESTO. A leviana. Poema composto de sete quadras de rimas 

regulares. O eu-lírico é uma mulher que subverte os padrões de comportamento 

impostos pela sociedade, mencionando ser mais feliz com relacionamentos breves, 

paixões avassaladores, ainda que fique mal falada, a ter que viver presa a um 

relacionamento duradouro, mas monótono. (7) 

 

 

1.11.7. Anedotas 

 

1.11.7.3. SEM AUTOR. Mosaico. Anedota que retrata a ingenuidade do 

homem do campo. (7) 

 

 

 

 

1.11.8. Acontecimentos da semana 



 

 

1.11.8.4. MELLO, K. A estrada de ferro. O Engenheiro Eduardo Moraes passa 

mal ao ler os artigos do Commercial que noticiavam ter sido aprovado o trajeto da 

estrada de ferro do sul Província proposto por Durão. Assim, a ferrovia iniciará em Rio 

Grande, não em Pelotas como desejava o Engenheiro. (2-3) 

 

1.11.8.5. TABÓCA, A. Noticiário. Inaugurou o bar Recreio Familiar. 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.22, 28 de nov. 1875. 

 

 

 

1.11.1. Caricatura 

 

1.11.1.24. Figura de José Vieira Pimenta, um ilustre pelotense. (1) 

 

1.11.1.25. Caricatura que apresenta um comerciante vai remando nosso barco 

tranqüilamente, pois os negócios vão de vento em popa. (4) 

 

1.11.1.26. Caricatura a respeito do alistamento militar que não poupou 

ninguém. (4) 

 

1.11.1.27. Caricatura que apresenta uma mulher cabisbaixa, implorando que O 

Diabrete não a desmascare. (4) 

 

1.11.1.28. Caricatura que apresenta o Sr. Cardoso reclamando a O Diabrete 

sobre os desocupados, que passam os dias sentados na praça, lendo os jornais que 

chegam à cidade. (5)  

 

1.11.1.29. Caricatura que comunica a mudança de endereço da redação d’O 

Diabrete. (8) 

 

 



 

 

1.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.11.3.8. MELLO, K. Visões. O autor faz reflexões sobre os tipos ilustres que 

atormentavam O Diabrete. (2) 

 

1.11.3.9. TABÓCA, A. Noticiário. Comentário sobre o fato do Sr. Queima ter 

perdido seu cão que se chamava Juízo. Relata que o Sr. Manuel Sujo destinou um conto 

aos pobres da cidade, aqueles que gostassem de ouvir histórias poderiam ir a sua casa. 

Anúncio do surgimento de uma sociedade para moços desempregados, cujo presidente 

seria o subdelegado. (3) 

 

 

1.11.8. Acontecimentos da semana 

 

1.11.8.6. TABÓCA, A. Noticiário. Partiu da cidade a Companhia de teatro 

Imperial. João Amolador brindou em jantar o progresso da companhia de paquetes 

nacionais brasileiros. (3) 

 

1.11.8.7. MELLO, K. Palmadinhas. Participa a invenção do telégrafo, a qual 

foi muito comemorada em Pelotas. (7) 

 

 

1.11.9. Diversos 

 

1.11.9.4. TABÓCA, A. Noticiário. Descrição do vapor Rio de Janeiro. 

Comentário de que o Sr. Antonio escreverá um artigo comparando o sistema solar com 

o seu nariz. Anúncio da chegada da Companhia Circense Albano Pereira. Publicação de 

alguns erros gramaticais recolhidos de tabuletas espalhadas pela cidade. (3-6) 

 

1.11.9.5. ALCESTE. Correspondência entre dois poetas. Alceste escreve a 

Diógenes falando sobre sua musa a quem resolveu chamar de Ofélia. Embora a idealize, 

menciona que ela é volúvel em relação ao amor. (6-7) 

 

 

 



 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 1, n.23, 5 de dez. 1875. 

 

 

 

1.12.1. Caricatura 

 

1.12.1.1. Figura de José Vicente Thibaut, cavalheiro da Ordem da Rosa e 

Diretor do Colégio São Pedro. (1) 

 

1.12.1.2. Caricatura que apresenta O Diabrete questionando Cintra se é 

verdade que o Quincas Torres o apanhou em flagrante delito. Cintra ficou extremamente 

ofendido com o questionamento. (4) 

 

1.12.1.3. Caricatura que critica o Amolador acusando de plagiar outros jornais. 

(4) 

 

1.12.1.4. Caricatura a respeito das confusões provocadas pelo Sr.Queima.  

 

1.12.1.5. Caricatura criticando àqueles que não assumem um posicionamento 

político. (4) 

 

1.12.1.6. Caricatura que apresenta: o terror do Globo, um cacique policial. (5) 

 

1.12.1.7. Caricatura que critica um homem desfilando com um estandarte na 

rua. (5) 

 

1.12.1.8. Caricatura a respeito do arquivamento do projeto da estrada de ferro 

de Canguçu. (5) 

1.12.1.9. Caricatura que apresenta os jornalistas da cidade batendo no chefe dos 

morcegos. (8) 

 

 

1.12.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

1.12.3.1. MELLO, K. O tutu e os pastéis. Relata uma história sobre o bicho 

tutu que o amedrontava quando criança. Logo após, traça uma comparação entre o bicho 

tutu e a polícia, pois ambos matêm a ordem e a tranqüilidade através do medo. O autor 

critica a atitude do delegado que libertou uma quituteira que comercializava ilegalmente 

em troca de uns pastéis. (2) 

 

1.12.3.2. TABÓCA, A. Noticiário. Zomba da polícia dizendo que irão ser 

adotados velocípedes para facilitar as rondas. Critica os desenhos publicados pelo 

Amolador. (3) 

 

1.12.3.3. MELLÃO, K. Palmadinhas. Reclama da péssima qualidade do vinho 

e da cerveja servidos em uma festa em Pelotas. Critica o comportamento das moças no 

baile do Zé Pereira. (7) 

 

 

1.12.8. Acontecimentos da semana 

 

1.12.8.1. ÍCARO. Vôos icários. Estrada de Ferro. O Correio Mercantil (órgão 

do Sr. Capitão Dr.) arquivou a estrada de Canguçu. O governo por sua vez aprovou os 

estudos do trajeto da estrada entre Rio Grande e Pelotas. O Engenheiro Eduardo Moraes 

descontente com a atuação pediu demissão. (2-3) 

 

1.12.8.2. TABÓCA, A. Noticiário. Criação de uma via fluvial para facilitar o 

trânsito na cidade. (3) 

 

1.12.8.3. TABÓCA, A. Noticiário. Comunica que houve Te Deum, na Igreja 

Matriz, em homenagem ao aniversário do imperador e houve confusão, no Hotel Globo, 

cujo protagonista foi o subdelegado. (6) 

 

 

1.12.9. Diversos 

 

1.12.9.1. TABÓCA, A. Noticiário. O Diabrete conclui que a Providência é 

abelhuda, uma vez que uma senhora afirma que o arco-íris é a Providência a espiar 

nossos pecados. (3) 

 



 

1.12.9.2. DIÓGENES. Correspondência entre dois poetas. Diógenes escreve a 

Alceste dizendo que por serem poetas, ambos são idiotas sublimes. O único traço que os 

distingue é que Alceste entrega-se ao sentimentalismo, à “lírica com arrebiques do 

idílio”, enquanto ele, Diógenes, prefere escrever sobre a sociedade e a política. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n. 24, 12 de dez. 1875. 

 

 

1.12.1. Caricatura 

 

1.12.1.10. Figura de Maria Agostinha, mulher barbaramente assassinada no 

Albardão. (1) 

 

1.12.1.11. Caricatura que apresenta duas autoridades policiais discutindo 

devido ao rendimento de suas quitandas, pois cada um quer lucrar mais. (4) 

 

1.12.1.12. Caricatura a respeito dos presentes que a população oferta ao Sr. Boa 

Ventura por ser uma autoridade na cidade. (4) 

 

1.12.1.13. Caricatura a respeito de um homem que não perderá seu cargo por 

ser protegido pelo Echo do Sul e ter também a proteção de um padrinho influente. (4) 

 

1.12.1.14. Caricatura que apresenta O Diabrete solicitando que o delegado 

investigue um fato que ocorreu na polícia de Pelotas. (4) 

 

1.12.1.15. Caricatura do redator do Diário proferindo duas críticas ao Urso 

Negro. (5) 

 

1.12.1.16. Caricatura a respeito da apreensão de vinte e cinco barris pelo 

Sr.Américo. (5) 

 

1.12.1.17. Caricaturas referentes à carta, escrita pelo Sr. Queima, esclarecendo 

os fatos que ocorreram no Hotel Globo. (8) 



 

 

 

 

 

 

1.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.12.3.4. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica ao discurso do Sr. Queima, o 

subdelegado, na Literária. (2) 

 

1.12.3.5. ACHA-FURO. Coisas e lousas. Comenta que o Sr. Limeira é alvo de 

toda a interrogação a cerca de seus discursos. Critica os discursos de Salcedo. (3) 

 

 

1.12.5. Matérias literárias 

 

1.12.5.1. GALVÃO, Argemiro. A nau e o artista. Conto. O narrador encontra o 

corpo de um homem na praia, após o naufrágio de uma nau. Examinando o corpo do 

naufrago, o narrador encontra um maço de papéis amarelados que relatam a história da 

vida do artista. O protagonista ameaçado de morte por sua própria mãe, ainda em sua 

infância, foge de casa vagando pelas ruas, sendo abrigado, posteriormente, na casa de 

um músico. (Continua.) (6) 

 

 

1.12.8. Acontecimentos da semana  

 

1.12.8.4. TABÓCA, A. Noticiário. Relato dos acontecimentos ocorridos 

durante a novena de Nossa Senhora da Conceição. Comentário a respeito do baile 

oferecido pelo Colégio Morena a rapazes e homens casados. Relato da apresentação da 

Lyra Artística na Praça Municipal. (2-3) 

 

 

1.12.9. Diversos  

 

1.12.9.3. ALCESTE. Correspondência entre dois poetas. Alceste escreve a 

Diógenes falando sobre o casamento como uma instituição divina e apresentando uma 



 

visão idealizada a respeito das mulheres, criticando a opinião do colega que afirmou, em 

carta anterior, que as mulheres ocultam um espírito mau. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n. 25, 19 de dez. 1875. 

 

 

Obs.: Estão faltando neste número as páginas 2 e 3. 

 

 

1.12.1. Caricatura 

 

1.12.1.18. Caricatura na qual O Diabrete pede aos assinantes contribuições 

para que possa continuar suas publicações no próximo ano. (1) 

 

1.12.1.19. Caricatura que apresenta D. Arenas com seu grupo enfrentando o 

subdelegado. (4) 

 

1.12.1.20. Caricatura que ironiza o novo telégrafo, publicando a ilustração de 

dois homens se comunicando através de telefone feitos com latas. (4) 

 

1.12.1.21. Caricatura sobre o hábito de o delegado extorquir presentes das 

pessoas. (4) 

 

1.12.1.22. Caricatura a respeito do arquivamento da estrada de ferro. (5) 

 

1.12.1.23. Caricatura que retrata o grito agonizante das vítimas dos incêndios 

do Taim. (8) 

 

 

1.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.12.3.6. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica aos discursos hilariantes do Sr. 

Antonio, do Artista, e a maneira como escreve o professor Balbina. (7) 



 

 

 

 

 

 

1.12.5. Matérias literárias 

 

1.12.5.2. GALVÃO, Argemiro. A nau e o artista. Conto. Continuação da 

narrativa da vida do artista. Neste trecho da narrativa, o artista apaixona-se pela esposa 

do músico que lhe abrigara, fugindo com ela para Veneza. Durante a viagem para 

Veneza, o artista enjoa-se da mulher e lança-a ao mar. (6-7) 

 

1.12.8. Acontecimentos da semana 

 

1.12.8.8. TABÓCA, A. Noticiário. Comunicado da chegada da atriz da 

companhia de Santa Vitória, no município do Rio Grande. Notícia do baile que haverá 

no do salão da Morena e da publicação de anúncios em inglês pelo Beija-flor. (7) 

 

 

1.12.9. Diversos 

 

1.12.9.4. TABÓCA, A. Noticiário. Sr. Ott, alfaiate, copiou o modelo de casaca 

com a qual o Sr. Bento foi à festa da Conceição. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 1, n. 26, 26 de dez. 1875. 

 

 

 

1.12.1. Caricatura 

 

1.12.1.24. O Diabrete, com todo entusiasmo, desenha o busto do talentoso 

escritor Argemiro Galvão. (1) 

 



 

1.12.1.25. Caricatura que apresenta dois homens discutindo, um deles é 

representado por um morcego e outro por uma corvina. O morcego dá ordens ao 

corvina. (4) 

 

1.12.1.26. Caricatura que apresenta um fiscal, de Pelotas, recrutando crioulas 

para satisfazerem as necessidades do corpo policial. (4) 

 

1.12.1.27. Caricatura que retrata o reverendo Boaventura, mesmo sem ser o 

capelão da Capela São Pedro, celebrando a Missa do Galo. (4) 

 

1.12.1.28. Caricatura que apresenta um homem, reconhecendo que o galo lhe 

prestou bons serviços, por isso desiste da idéias de ensopá-lo. (5) 

 

1.12.1.29. Caricatura que apresenta o Diario criticando o delegado Boaventura 

de ser um desocupado. (5) 

 

1.12.1.30. Caricatura que apresenta Maneca e um outro homem conversando 

sobre a arquitetura de um prédio. Os homens comentam que o prédio tem dois leões em 

sua fachada por se tratar de uma jaula de ferro. (3) 

 

1.12.1.31. Caricatura através da qual O Diabrete deseja um feliz Ano Novo aos 

seus leitores. (5) 

 

1.12.1.32. Caricaturas a respeito do arquivamento da estrada de ferro. (8) 

 

 

1.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

1.12.3.7. ACHA-FURO. Cousas e lousas. Crítica aos discursos do Sr.Limeira e 

P. Monteiro. (2) 

 

1.12.3.8. TABÓCA, A. Noticiário. Crítica à atitude do Sr. Boaventura que na 

intenção de subornar o Echo do Sul, calando a voz do Gallo, enviou várias cestas com 

legumes para a redação do jornal. Crítica aos leões colocados na fachada as sociedade 

Culto às Letras, à atuação de Pojo como professor, à moral do delegado, ao Sr. Nobre 



 

por parodiar uma canção popular e ao Sr.Mané-mané por ter seduzido uma moça da 

Macega. (3) 

 

1.12.3.9. SEM AUTOR. Coisas impossíveis. Apresenta críticas a figuras 

ilustres e acontecimentos da cidade que são impossíveis de serem mudados. (6) 

 

1.12.3.10. MELLÃO, K. Palmadinhas. Crítica à moral do ex-tesoureiro da 

Beneficência Portuguesa, o qual enriqueceu desviando dinheiro da sociedade. Crítica ao 

fiscal Maneca Alano que conta vantagens nos bailes para impressionar as moças e às 

pessoas que querem se fazer passar por aristocratas. (7) 

 

 

1.12.5. Matérias literárias 

 

1.12.5.3. GALVÃO, Argemiro. Romance. Conto. Narrativa da história da vida 

de Juca, um menino indisciplinado e esperto, considerado um verdadeiro “diabrete”. 

(Continua) (6-7)  

 

 

1.12.8. Acontecimentos da semana 

 

1.12.8.6. ACHA-FURO. Cousas e lousas. Autor dirige-se às leitoras 

comentando a chuva constante, durante a semana, e saudando a chegada de 1876. O 

autor também comenta as desavenças entre os periódicos que circulam na cidade e 

elogia o baile promovido pelo colégio União. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 2, n. 27, 2 de jan. 1875. 

 

 

 

2.1.1. Caricatura 

 



 

2.1.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete se despedindo do ano de 1875 e 

saudando o ano que se aproxima. (1) 

 

2.1.1.2. Caricatura que apresenta um homem oferecendo uma couve a outro, 

pedindo em troca do presente, uma casaca. (4) 

 

2.1.1.3. Caricatura do Capitão Tibério Cuícas, redator de um jornal da cidade. 

(5) 

 

2.1.1.4. Caricatura a respeito dos benefícios concedidos aos funcionários da 

alfândega. (8) 

 

 

2.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

2.1.3.1. SEM AUTOR. Cousas e lousas. Crítica ao comportamento dos 

senhores Salcedo e Limeira durante a Missa do Galo, pois um cheirava rapé e o outro 

dormia. (2) 

 

2.1.3.2.SEM AUTOR. Noticiário. Crítica a sintaxe confusa dos anúncios de 

uma loja de calçados, ao comportamento galanteador do Sr.Mané-mané, às iguarias 

servidas no Hotel do Arnaldo e aos artigos comercializados na tabacaria do Eduardo. (3) 

 

 

2.1.5. Matérias literárias 

 

2.1.5.1. GALVÃO, Argemiro. Romance. Conto. Continuação da narrativa da 

história de Juca. Neste trecho após a morte do pai, Juca passou a cortejar uma mocinha 

que morava na Ilha dos Marinheiros. (Continua) (7) 

 

 

2.1.8. Acontecimentos da semana 

 

2.1.8.1. SEM AUTOR. Noticiário. Comunicado de que Boaventura publicou 

sua biografia, em folheto, para provar sua honestidade. Relato da realização de eleições 

no Culto. (3) 



 

 

 

2.1.9. Diversos 

 

2.1.9.1. GALVÃO, Argemiro. Ao meu censor o “literato” J.Macedo. Argemiro 

Galvão publica uma carta expressando sua indignação diante das censuras, à obra A Nau 

e o Artista, publicadas por J.Macedo no Amolador. O autor apresenta justificativas para 

as metáforas utilizadas apresentando textos do cânone da Literatura Brasileira tais 

como: Iracema, de José de Alencar, poemas de Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo. 

No final da carta, o autor pede ao crítico que responda sua carta, defendendo seu ponto-

de-vista “sob pena de passar por pedante, cínico e petulante”. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 4, n. 31, 27 de jan. 1878. 

 

 

 

4.1.1. Caricatura 

 

4.1.1.1. Caricatura que representa um político da atualidade, através do 

desenho de um homem de duas caras. (1) 

 

4.1.1.2. Caricatura a respeito do desvio de verbas dos cofres públicos. (4) 

 

4.1.1.3. Caricatura sobre a escolha do administrador da alfândega para tornar-se 

membro da diretoria do asilo. (5) 

 

4.1.1.4. Caricatura a respeito da procissão organizada por Pedro Gallego. (5) 

 

4.1.1.5. Caricatura a respeito da conduta do administrador da alfândega. (8) 

 

4.1.1.6. Caricatura que apresenta O Diabrete desejando boa viagem ao seu 

amigo Brandão. (8) 

 



 

 

4.1.2. O Diabrete 

 

4.1.2.1. SEM AUTOR. A redação pede às pessoas que não desejarem mais 

receber O Diabrete que comuniquem sua decisão. (2) 

 

 

 

 

4.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.1.3.1.SEM AUTOR. Expediente. Crítica ao Sr. P. dos Santos por fazer uma 

encomenda à tipografia d’O Diabrete e não pagar. Critica os assinantes inadimplentes. 

(2) 

 

4.1.3.2. ALCEBIADES. Alfinetadas. Crítica à A. C. por estar namorando uma 

criança, a Pedro Gallego por ser cínico e à loteria por não pagar impostos sobre os 

bilhetes vendidos. (3) 

 

 

4.1.5. Matérias literárias 

 

4.1.5.1. O DIABRETE. A uma Câmara modelo. Acróstico composto com 

palavras ofensivas aos fiscais da alfândega, que enriquecerem ilicitamente, desviando 

verbas, e aos vereadores, que muitas vezes, são cúmplices destas falcatruas. (7) 

 

 

4.1.9. Diversos 

 

4.1.9.1. SEM AUTOR. Expediente. A redação agradece um exemplar do jornal 

ilustrado Zigue-zague, publicado na Corte. Comunicado de que será publicada a 

biografia de Zé Leonardo. (2) 

 

4.1.9.2. ALCEBIADES. Alfinetadas. Autor pede desculpas por não ter escrito 

no número anterior, comenta as paixões de Aristóteles, o casamento de Adalberto e 



 

solicita a presença da polícia para coibir o uso de palavras indecorosas e punir os negros 

cativos que roubam seus patrões para vender em um estabelecimento comercial. (3) 

 

4.1.9.3. SEM AUTOR. Espelho Negro. Pesadelo do Presidente Rato 

d’Alfândega. O presidente da Alfândega relata seus tormentos e temores, uma vez que 

vive o dilema de conciliar os interesses pessoais com os do município. Em pesadelo, vê 

a opinião pública encarnada na forma d’O Diabrete, apontar suas falhas e revelar os 

males que tem praticado. Continua. (3-6) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 4, n. 32, 3 de fev. 1878. 

 

 

 

4.1.1. Caricatura 

 

4.2.1.1. Caricatura que apresenta um burro, um rato e um cachorro revirando o 

cofre público, numa alusão aos larápios que saqueiam o município. (1) 

 

4.2.1.2. Caricatura a respeito da espera dos ministros rio-grandenses. (4) 

 

4.2.1.3. Caricatura sobre o aumento do preço da carne seca e do mate. (4) 

 

4.2.1.4. Caricatura que faz referência à substituição de Cotegipe por Silveira 

Martins. (5) 

 

4.2.1.5. Caricatura de Cotegipe prevenindo Silveira Martins sobre o estado em 

que encontrará o tesouro. (5) 

 

4.2.1.6. Caricatura que retrata dois homens conversando em francês. Na cena, 

ambos entendem-se muito bem. (8) 

 

4.2.1.7. Caricatura, publicada a pedido, declarando ser uma calúnia d’O 

Diabrete ter retratado a figura do Sr.Campello como um rato. (8) 



 

 

4.2.1.8. Caricatura sobre a decoração da Praça Municipal para recepção de 

Gaspar Silveira Martins. (8) 

 

 

4.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.2.3.1. SEM AUTOR. Expediente. Crítica à moral de Pedro. (2) 

 

4.2.3.2. ALCEBIADES. Alfinetadas. Crítica ao costume de lavarem as 

escadarias do Bom Fim com azeite, por não ser um ritual católico, às jogatinas nas 

tabernas, à moral dos vereadores, aos encontros amorosos escandalosos entre um 

prisioneiro e uma crioula. (7) 

 

 

4.2.9.Diversos 

 

4.2.9.1. SEM AUTOR. Expediente. Agradecimentos aos apontamentos de 

Argus. (2) 

 

4.2.9.2. SEM AUTOR. O Diabrete. Artigo sobre a importância da imprensa. 

De acordo com a perspectiva apresentada, a imprensa deve ser imparcial e independente 

servindo ao povo e defendendo-o “dos golpes e desmandos emanados da arbitrariedade 

do poder”. A pena do jornalista deve estar sempre a serviço da verdade “castigando 

culpados e defendendo vítimas”. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 4, n. ?, 8 de set. 1878. 

 

 

OBS.: Este exemplar está bastante deteriorado, havendo apenas fragmentos das 

páginas existentes. 

 

 



 

4.9.1. Caricatura 

 

4.9.1.1. Figura de José Bonifácio de Andrada e Silva. (1) 

 

4.9.1.2. Caricatura que apresenta O Diabrete saudando o “capitão” por ter se 

recuperado de uma icterícia. (8) 

 

4.9.1.3. Caricatura que apresenta dois homens criticando a conduta dos 

políticos. (8) 

 

4.9.1.4. Caricatura a respeito das brigas entre o Sr.Rodolfo e o Sr.Vigário. (8) 

 

 

4.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.9.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação para publicação. (2) 

 

4.9.3.2. QUEBEDE. Crítica aos entulhos que estão no prédio da Biblioteca, à 

altura das torres da Matriz, aos jornais que circulavam na cidade, à iluminação pública, 

à atuação política de Fernando Osório. (6) 

 

4.9.3.3. SÁAVEDRA. Coisas leves. Crítica à precária iluminação pública. (6) 

 

 

4.9.4. Matérias de natureza política 

 

4.9.4.1. CERVANTES. Eleição juvenil. Autor considera saudável o fato de 

crianças brincarem de eleições, espontaneamente, sugerindo que tal comportamento seja 

imitado pelos adultos, que não deveriam se deixar manipular ou sofrer coação para 

escolherem seus candidatos. (7) 

 

 

4.9.5. Matérias literárias 

 



 

4.9.5.1. HUDSON, Octaviano. Sete de setembro. Poema composto de cinco 

quadras de rimas regulares que exaltam a proclamação da Independência do Brasil, 

embora critiquem o mesmo herói deste ato tenha fechado a Câmara do Povo. (2) 

 

4.9.5.2. MARUJO, Vicente. Charadas. Charadas em versos a respeito de um 

membro do partido Liberal. (7) 

 

4.9.5.3.LEMOS, João de. Um brinco. Poema de rimas regulares que 

reproduzem o ritmo das ondas do mar. O poema apresenta um tom narrativo, pois a voz 

do eu-lírico visa alertar um menino para que não se deixe dragar pelas vagas do mundo 

perdendo sua inocência. (7) 

 

 

4.9.9. Diversos 

 

4.9.9.1. SÁAVEDRA. Coisas Leves. O autor saúda o clube carnavalesco Saca-

rolhas, questiona se Lobo da Costa irá publicar no periódico Abelha, que circulava em 

Pelotas, Múcio Teixeira, num Álbum de domingo, em Porto Alegre, enquanto O 

Diabrete “seria embalado pela poesia de Octaviano Hudson”. O autor comunica ainda a 

publicação de Phalenas, de Lobo da Costa. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 4, n. 64, 15 de set. 1878. 

 

 

 

4.9.1. Caricatura 

  

4.9.1.5. Figura de Gustavo Adolfo, “vítima da prepotência dos mandões da 

atualidade”. (1) 

 

4.9.1.6. Caricatura sobre as disputas políticas. (4) 

 



 

4.9.1.7. Caricatura sobre a má administração dos cofres públicos pelo prefeito e 

vereadores. (4) 

 

4.1.9.8. Caricatura sobre a dificuldade que os governantes estão encontrando 

para administrar o Estado. (5) 

 

4.1.9.9. Caricatura que retrata o hábito do governo subornar os deputados para 

votarem nos projetos de acordo com suas indicações. (5) 

  

4.1.9.10. Caricatura que insinua uma aliança entre a Igreja e o jornal Echo do 

Sul. (8) 

 

 

 

 

4.9.2. O Diabrete 

 

4.9.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete comunica que os leitores que 

não quiserem ser considerados assinantes do periódico devem comunicar sua decisão 

evitando transtornos e eventuais cobranças. (2) 

 

4.9.2.2. SEM AUTOR. A redação d’ O Diabrete comunica que seu 

representante e entregador, na vizinha cidade de Pelotas, é o Sr.José Izidro da Silva. (2) 

 

 

4.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.9.3.4. Idem a 4.9.3.1. (2) 

 

4.9.3.5.SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos comentários de um 

padre a respeito da obra O Papa, de Victor Hugo, publicados no Echo do Sul. (3) 

 

4.9.3.6. QUEBEDE. Fernandices e Epaminondices. Críticas aos discursos de 

Fernandinho e Epaminondas. (3) 

 



 

4.9.3.7. RUY-BLAS. Alfinetes. Críticas aos discursos de Fernando e 

Epaminondas, à conduta do Deputado Provincial Salcedo. (6) 

 

4.9.3.8. PIRON. Piadas. Crítica aos políticos Fernandinho e Salcedo e às 

publicações do Diario do Rio Grande. (7) 

 

 

4.9.5. Matérias literárias 

 

4.9.5.3. L., J. de. Meu túmulo. Poema composto de seis quadras de versos 

regulares que apresenta um eu-lírico seduzido pela morte e elementos tétricos, uma vez 

que a morte se apresenta como uma “gentil donzela” por quem é apaixonado. (7) 

 

4.9.5.4. MARUJO, Vicente. Charadas. Charadas em versos a respeito da 

identidade de um promotor que ascendeu ao cargo devido à indicação de um partido 

político, mesmo sem apresentar qualidades morais para tal. (7) 

 

 

O DIABRETE, Rio Grande, ano 4, n. 65, 22 de set. 1878. 

 

 

OBS.: As páginas 7 e 8, deste exemplar, não existem.  

 

 

4.9.1. Caricatura 

 

4.9.1.11. Figura de Antonio Travasso da Rosa, “distinto caráter conservador”. 

(1) 

 

4.9.1.12. Caricatura que critica a pseudo-independência do Brasil. Pois, embora 

o país tenha proclamado a Independência, não deixou de ser uma colônia cujas riquezas 

são saqueadas. (4-5) 

 

 

4.9.2. O Diabrete 

 



 

4.9.2.3. Idem a 4.9.2.1. (2) 

 

 

4.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.9.3.9. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a Marco, acusado de ser um 

escritor plagiário. Crítica ao comportamento dos namorados na praça, ao 

comportamento de Virgilino, à poesia escrita por Álvaro. (2) 

 

4.9.3.10. SEM AUTOR. Srs. Fernando Osório e E. Arruda. Crítica aos 

políticos Fernando Osório e Epaminondas Arruda por terem publicado um artigo 

ofendendo O Diabrete. (3) 

 

4.9.3.11. SEM AUTOR. O Epaminondas de cá. Texto caricato que visa atacar 

o Epaminondas de Abreu, o Epaminondas de cá, em oposição ao Epaminondas de 

Arruda, o Epaminondas de lá, pelotense. (6) 

 

 

4.9.5. Matérias literárias 

 

4.9.5.4. AMORIM, F. Gomes do. N’um álbum. Poema de rimas regulares que 

apresenta uma visão maniqueísta a respeito da existência humana, exaltando o proceder 

dos justos que serão recompensados pela Divina Providência e criticando a conduta dos 

ímpios. (2) 

 

4.9.5.5. VITERBO, Souza. Cuore morto. Poema de rimas regulares que 

apresenta um eu-lírico, já moribundo, mas que, mesmo no leito de morte, mantém a 

esperança de conservar viva a lembrança de seu amor. (3) 

 

4.9.5.6. MARUJO, Vicente. Soneto que aborda as parvoíces ditas por Fernando 

Osório, Epaminondas e Gaspar Silveira Martins em seus discursos. (6) 

 

 

4.9.9.Diversos 

 



 

4.9.9.7.SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Agradecimentos à colaboração do 

desenhista que desenhou o Dr.Barcellos. Convite para o público para assistir ao 

espetáculo A vingança do Povo, de Machado Tavares. Agradecimentos aos elogios do 

Sr. P.C. (2) 

 

4.9.9.8. BYRON. Agulhas. Comentário a respeito da diferença entre o discurso 

utilizado pelos jornais diários, enfatizando que a notícia da prisão do Dr.Barcellos, 

pelotense, do Partido Conservador, foi comunicada à população de modo exagerado 

pelos jornais ligados ao Partido Liberal. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 2, 13 de out. 1878. 

 

 

 

4.10.1. Caricatura 

 

4.10.1.1. Caricatura retratando o desfalque dos cofres públicos. (1) 

 

4.10.1.2. Caricatura criticando as encenações feitas pelos políticos. (4-5) 

 

4.10.1.3. Caricatura de um enforcado que serve de exemplos àqueles de má 

índole. (8) 

 

 

4.10.2. O Diabrete 



 

 

4.10.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete comunica que os leitores que 

não quiserem ser considerados assinantes do periódico devem comunicar sua decisão, 

evitando transtornos e eventuais cobranças. (2) 

 

 

4.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.10.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às peças teatrais escritas 

por Z, aos poemas enviados para publicação. (2) 

 

4.10.3.2. SEM AUTOR. Silveira na cabana. Crítica à atuação política de 

Guilherme da Silveira, embora os jornais diários o tenham elogiado. (3) 

 

 

 

 

 

 

4.10.5. Matérias literárias 

 

4.10.5.1. SOVERAL, Alberto Borges de. Delírios?... Poema composto por seis 

quadras de rimas regulares, no qual o eu-lírico suspira por um amor idealizado que 

somente se concretizaria nas “mansões de Deus”. (6) 

 

4.10.5.2. CABRAL, Paulino. Os tratamentos. Poema de rimas regulares cuja 

temática aborda a hipocrisia presente nas relações interpessoais devido ao excesso de 

convenções sociais e a criação de títulos de nobreza. (7) 

 

4.10.5.3. TORREZÃO, D. Guiomar. Flor do asfalto. Poema de cinco quadras 

de rimas regulares que exaltam a beleza de uma mulher tísica. (7) 

 

 

4.10.6. Anúncios 

 



 

4.10.6.1. SEM AUTOR. Anúncio de que uma cadelinha fugiu da cadeia 

levando consigo a moralidade da polícia. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 03., 20 de out. 1878. 

 

 

 

4.10.1. Caricatura 

 

4.10.1.4. Figura de Luiz Lórea de Queirós e Barros, presidente do Tribunal de 

Relação. (1) 

 

4.10.1.5. Caricatura que exalta a pequena imprensa e critica a imprensa séria. 

(4) 

 

4.10.1.6. Caricatura a respeito da má conduta dos políticos. (5) 

 

4.10.1.7. Caricatura de um acontecimento local: uma peixeira espanca uma 

velha alemã que é socorrida pelo João Grande. (8) 

 

 

4.10.2. O Diabrete 

 

4.10.2.2. Idem a 4.10.2.1. (2) 

 

4.10.2.3. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete declara que o Sr.Henrique 

Marcos Gonzáles, impressor litográfico, passou a trabalhar em suas oficinas desde o 

início do mês de outubro. (7) 

 

 

4.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.10.3.3. Idem a 4.10.3.1. (2) 



 

 

4.10.3.4. MARUJO, Vicente. Gildadas. Crítica à conduta de Gilda, mulher que 

se apaixona facilmente e comunicado de sua partida para Porto Alegre. (3) 

 

 

4.10.5. Matérias literárias 

 

4.10.5.4. CASTRO, Arthur Urbano de. Conclusão lógica. Poema de rimas 

regulares que relata os roubos praticados por figuras ilustres ao longo da história, a fim 

de justificar os roubos praticados por um comerciante galego. (6) 

 

4.10.5.5. MAGALHÃES, Eugênio de. Realismo. Soneto que narra o efeito 

catártico vivenciado por uma moça através da leitura da obra Primo Basílio, de Eça de 

Queirós. (7) 

 

4.10.5.6. SOVERAL, Alberto Borges de. Canção do descrido. Poema 

composto por seis quadras de rimas regulares, que retratam o sofrimento de um eu-lírico 

que perdeu a esperança e sua crença no mundo, sendo a morte seu único alento. (7) 

 

 

 

4.10.7. Anedotas 

 

4.10.7.1. SÁAVEDRA. Piadas. Acontecimentos cotidianos relatados de 

maneira humorística. (6) 

 

 

4.10.9. Diversos 

 

4.10.9.1. SEM AUTOR. Tribuno de respeitosa homenagem. Artigo que 

parabeniza a conduta do juiz Luiz Lórea e a sua decisão de libertar o Dr. Miguel 

Rodrigues Barcellos. (3) 

 

4.10.9.2. DIVERSOS. Frases de autores clássicos sobre o amor. (7) 

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n.4, 27 de out. 1878. 

 

 

 

4.10.1. Caricatura 

 

4.10.1.8. Caricatura que apresenta O Diabrete saudando o escritor Machado 

Tavares, autor de A vingança do Povo. (1) 

 

4.10.1.9. Caricaturas criticando a Família Dias Braga, Guilherme Silveira e 

Gilda. (4-5) 

 

4.10.1.10. Caricatura de Antonio Perneta. (8) 

 

 

4.10.2. O Diabrete 

 

4.10.2.4. Idem a 4.10.2.1. (2) 

 

 

4.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.10.3.5. Idem a 4.10.3.1 (2) 

´ 

4.10.3.6. SEM AUTOR. Diabruras. Críticas à construção da estrada de ferro 

entre Pelotas e Rio Grande, à conduta do Político Guilherme Silveira e Fernando Osório 

e aos preços elevados dos produtos no comércio. (2) 

 

 

4.10.5. Matérias literárias 

 

4.10.5.7. JUNIO. Amor elétrico. Soneto que apresenta uma visão sedutora da 

mulher, desmistificando a imagem idealizada e respeitosa. (3)  

 



 

4.10.5.8. CASTRO, J.A. Folha íntima. Narrador apresenta uma reflexão 

dirigindo-se a mulher que ama, revelando sua indignação, uma vez que ela desprezou o 

seu amor. Revelando uma perspectiva amargurada a respeito do amor e retratando as 

mulheres como seres sedutores, mas traiçoeiros, que iludem os homens a fim de levá-los 

à destruição. No final da narrativa, o autor publica um poema, sem título, cantando o 

seu amor por esta “mulher perdida” a quem, mesmo o fazendo sofrer, devotou todo o 

seu amor. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 5., 03 de nov. 1878. 

 

 

 

4.11.1. Caricatura 

 

4.11.1.1. O Diabrete cumprimenta Gaspar Silveira Martins por seus atos. (1) 

 

4.11.1.2. Fernando Osório, representando Pelotas, e Silveira Martins, 

representando Rio Grande, disputam a construção da estrada de ferro. (4-5) 

 

4.11.1.3. Homenagem à Amália Bainha que morreu no naufrágio do vapor 

Proteção, em 18 de julho 1878. (8) 

 

 

4.11.2. O Diabrete 

 

4.11.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete comunica que os leitores que 

não quiserem ser considerados assinantes do periódico devem comunicar sua decisão, 

evitando transtornos e eventuais cobranças. (2) 

 

 

4.11.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

4.11.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos três borra botas de 

Pelotas. (2) 

 

4.11.3.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a artigos e poesias, 

enviados por leitores, que não foram publicados. (2) 

 

4.11.3.3. TAVARES, Machado. De cá e de lá. O autor do drama A vingança do 

povo, criticado em Pelotas, publica este artigo n’O Diabrete, apresentando duras críticas 

ao teatro e a decadência da sociedade pelotense, “à qual faltam cobres e sobram firulas”. 

Neste mesmo artigo, menciona que os discursos de Fernando e Epaminondas estão 

deixando a população pelotense doente, enquanto em Rio Grande a situação política 

ficara menos agitada com a partida de Guilherme Souza. (3) 

 

4.11.3.4. GILDA. Piadas. Crítica ao comportamento do povo pelotense e 

exaltação do povo rio-grandino, afirmando que a população de Rio Grande, embora seja 

mais pobre, freqüenta o teatro com maio assiduidade. (6) 

 

 

4.11.5. Matérias literárias 

 

4.11.5.1. NASCIMENTO, Annália Vieira do. Lembranças – N’um álbum. 

Poesia que apresenta um eu-lírico saudosista que deseja guardar as lembranças de um 

tempo longínquo e idealizado. Além disso, o eu-lírico implora à pessoa, a quem dirige o 

poema, para que não o esqueça, a fim de se tornar eterno, através da memória do outro. 

(6) 

 

4.11.5.2. QUEVEDO, D. Francisco de. A comédia da vida. Poema escrito em 

espanhol, no qual o eu-lírico se refere à vida como uma comédia, na qual somos os 

atores e Deus é o autor que delega os papéis a serem representados. (6) 

 

4.11.5.3. CRESPO, Gonçalves. João de Lemos. Poema de rimas regulares que 

exalta o poeta português João de Lemos. (7) 

 

4.11.5.4. C., L. Transpassa-se.  Poesia que apresenta um anúncio com a 

descrição de uma musa pela qual o eu-lírico procura. (7) 

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 6, 10 de nov. 1878. 

 

 

 

4.11.1 Caricatura 

 

4.11.1.4. Caricatura que apresenta O Diabrete pedindo ao delegado 

providências para acabar com os malandros da cidade, ameaçando colocar-lhe um rabo 

que vai de Rio Grande ao Povo Novo, caso não solucionasse o problema. (1) 

 

4.11.1.5. Caricatura a respeito da estrada de ferro. (4) 

 

4.11.1.6. Caricatura a respeito da crise do comércio. O comércio é representado 

pela figura mitológica de Hermes, o qual na caricatura afoga-se em um rio. Em uma das 

margens do rio, está a lavoura, representada por uma mulher, que lhe estende os braços, 

com um olhar triste, sem ter muito que fazer. Na outra margem, encontra-se o ministro 

que também tenta salvar o afogado: o comércio. (5) 

 

4.11.1.7. Caricaturas que criticam: o Perneta do Asilo, àqueles que beberam em 

demasia para festejar a estrada de ferro, às festas na casa do Florêncio (8) 

 

4.11.1.8. Caricatura que elogia o serviço de telégrafos. (8) 

 

4.11.1.9. Caricatura a respeito do advento da estrada de ferro e a possibilidade 

de serem realizados passeios em Pelotas com maior freqüência. (8) 

 

 

4.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.11.3.5. Idem a 4.11.3.2. (2) 

 

4.11.3.6. SEM AUTOR. Cousas e lousas. Crítica ao alto preço das passagens 

da linha ferroviária entre Rio Grande e Pelotas. (2) 



 

 

4.11.3.7. SEM AUTOR. Ferroadas. Crítica ao comportamento da esposa de D. 

F**, que embora casada com um funcionário público, gasta como se seu esposo fosse 

um magnata. O autor da crítica insinua que esta senhora tem tal comportamento porque 

é amante do senhor T**. Questionamentos a respeito das visitas de um velho a uma casa 

na Rua Uruguaiana. Crítica aos pré-requisitos para ser um bom deputado, pois segundo 

muitos basta que o candidato seja um bom poeta ou orador. Crítica a uma moça que 

ainda não se casou, à comida servida no Hotel Paris, aos lucros obtidos pelos maçons, à 

greve dos azeiteiros. (3) 

 

4.11.3.8. SEM AUTOR. Piadas. Crítica à estrada de ferro de Gaspar, ao Zé das 

barbas negras, mais popular que Fernando Osório. Zé das barbas negras desejava 

comercializar chá na livraria Santa Cruz, estabelecimento comercial de sua propriedade. 

Crítica a Zé Pinto, o qual é acusado de desviar dinheiros dos cofres pelotenses. Este 

mesmo personagem é autor de publicações polêmicas. Em um de seus artigos tentou 

provar que a estrada de ferro deveria partir de Pelotas. Zé Pinto também escreveu 

afirmando que o chá não deveria ser vendido nas lojas de ferragens, nem nas cigarrarias. 

(6) 

 

 

4.11.5. Matérias literárias 

 

4.11.5.5. SOVERAL, Alberto Borges de. Vem!... Não demores. Poema no qual 

o eu-lírico lamenta um amor não correspondido comparando o seu sofrimento a uma 

nau errante. (2) 

 

4.11.5.6. SEM AUTOR. Ferroadas. Pequeno poema que critica as fraudes nas 

loterias brasileiras. (3) 

 

4.11.5.7. L. Resignação. Poesia através da qual o eu-lírico revela o sofrimento 

de viver longe de sua amada, resignando-se a sua dor, vendo a morte como único bem 

que o conforte. (7) 

 

 

4.11.9. Diversos 

 



 

4.11.9.1. SEM AUTOR. Coisas Teatrais. O autor da matéria lamenta a falta do 

Sr. Silveira, pois resta para a população, como fonte de entretenimento os discursos 

maçantes do Fernandinho. Se não fosse a estrada de ferro, a população não teria 

assunto. (6)  

 

4.11.9.2. SEM AUTOR. Pelotas. Alguns pelotenses publicam n’O Diabrete 

uma nota esclarecendo que não foram todos que atacaram Machado Tavares, autor de A 

vingança do povo, durante sua apresentação em Pelotas. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 7, 17 de nov. 1878. 

 

 

OBS.: Neste exemplar, encontra-se apenas um fragmento das páginas 3 e 4 e as 

páginas 5 e 6 não existem. O canto superior da página 7 está rasgado. 

 

 

4.11.1. Caricatura 

 

4.11.1.10. Figura de marinho Lowande, artista brasileiro. (1) 

 

4.11.1.11. No fragmento que resta da página 4, percebe-se que fôra publicada 

uma caricatura sobre a estrada de ferro. (4) 

 

4.11.1.12. Caricatura que apresenta o secretário da Fazenda, João Cornélio, e o 

superintende da alfândega, Perneta conversando. João Cornélio solicita a Perneta um 

emprego na alfândega por considerar que tal emprego é mais rentável. (8) 

 

4.11.1.13. Caricatura a respeito do surgimento de uma nova tarifa especial. (8) 

 

 

4.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.11.3.9. Idem a 4.11.3.2. 



 

 

4.11.3.10.  CHAMUSCO. Pintas e pontos. Crítica à visita do presidente da 

Província que viria a cidade para “pagar” alguns votos e “ver se faltava demitir alguém” 

para empregar seus afilhados. Crítica à escolha do Arruda para presidência da Província 

do Pará, à morosidade das obras de construção da estrada de ferro. Crítica às moças 

casadoiras, alertando os rapazes para não passarem por determinada Rua Conde de...., 

onde há uma grande concentração destas moças. Crítica ao delegado que não tomou 

providências para deter os malandros da cidade. (3) 

 

4.11.3.11. SEM AUTOR. Coisas impossíveis. Crítica aos acontecimentos 

políticos e sociais da cidade. O redator ataca a administração municipal criticando a 

arborização da cidade, as águas estagnadas nas ruas. (7) 

 

 

4.11.4. Matérias de natureza política 

 

4.11.4.1.SEM AUTOR. Um novo presidente. Crítica à ascensão do Sr. 

Epaminondas ao cargo de Presidente da Província, nomeado pelo Sr. Sinimbu. (7)  

 

 

4.11.5. Matérias literárias 

 

4.11.5.8. AGUIAR, Luciano. Um sonho. Soneto que apresenta a descrição de 

uma imagem ilusória de uma mulher bela e sedutora. (7) 

 

4.11.5.9. AB-DEL-KADER. Soneto. Soneto dedicado a Luciano Aguiar. Este 

soneto dialoga com o soneto Um sonho, de Luciano Aguiar, publicado na mesma 

página. O eu-lírico também descreve uma mulher bela e sedutora deitada em um divã 

com a qual ele também sonha. (7) 

 

 

4.11.9. Diversos 

 

4.11.9.3. SEM AUTOR. O Diabrete envia pêsames ao Sr. Dr. Miguel 

Rodrigues Barcellos pela morte de sua mãe D. Silvana Eulália de Azevedo Barcellos. 

(2) 



 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 8, 24 de nov. 1878. 

 

 

 

4.11.1. Caricatura 

 

4.11.1.14. Caricatura que apresenta o delegado sendo expulso da delegacia. (1) 

 

4.11.1.15. Caricatura que critica os pelotenses que afirmavam que 

conseguiriam transferir a alfândega para Pelotas. (4) 

 

4.11.1.16. Caricatura a respeito dos adornos colocados no chafariz da Praça 

Municipal. (5) 

 

4.11.1.17. Caricatura de João Cornélio que tem se irritado com as críticas a seu 

respeito. (5) 

 

4.11.1.18. Caricatura a respeito da morosidade da conclusão da construção da 

estrada de ferro e o conseqüente advento do progresso na cidade do Rio Grande. (8) 

 

 

 

4.11.2 O Diabrete 

 

4.11.2.2. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete comunica aos leitores que 

aqueles que não quiserem se tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão. 

Caso não o façam, serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos 

inadimplentes. (2) 

 

 

4.11.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

4.11.3.12. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias escritas 

enviadas à redação para a publicação. (2) 

 

4.11.3.13. CHAMUSCO. Pintas e pontos.  Crítica a um oficial da Marinha, que 

supostamente estaria visitando uma mulher casada. Crítica ao Arruda que estaria 

zangado com O Diabrete devido às críticas publicadas ao seu respeito. Crítica à 

transferência do recolhimento de lixo e “cabungo” dos dias úteis para o domingo, dia de 

lazer e passeio. Crítica a pouca variedade de mercadorias no comércio de Rio Grande. 

Crítica a um tenente que ao entregar uma flor a uma moça, é surpreendido por uma 

velha que fez um escândalo ao ver a cena. (2) 

 

4.11.3.14. SEM AUTOR. Magras e gordas. Comentário sobre a diferença entre 

as mulheres magras e gordas. O autor exalta a beleza das mulheres magras e critica as 

mulheres gordas. (3) 

 

4.11.3.15. K-7. Embirrações. Crítica ao namoro de A. Mendes, com a ex-

namorada de um lojista, a qual já apanhou de tábua devido ao seu proceder. Crítica ao 

namoro da irmã da namorada de A. Mendes com A. H. em horas impróprias. Crítica ao 

comportamento do Ataliba em relação a sua amada. Crítica ao escandaloso namoro do 

F. F. Crítica a mobília vendida na loja do Celestino. Crítica à maneira indecente que o 

S... se debruça na janela. Crítica ao namoro do caixeiro Chico com certa menina na 

rua.... . (6) 

 

 

 

 

 

 

4.11.5. Matérias literárias  

 

4.11.5.10. FRANCÍLIO. Pergunta. Poema composto por dez versos que 

tematizam os questionamentos do eu-lírico a respeito dos sentimentos e sensações de 

sua amada quando está na sua companhia. (3)  

 



 

4.11.5.11. SEM AUTOR. Adeus. Poema composto por nove estrofes de dez 

versos nos quais o eu-lírico expressa seu desejo de partir da cidade, uma vez que não 

encontrou uma moça bonita para casar. (3-6) 

 

4.11.5.12. SEM AUTOR. Olhos traidores. Poema de quatro quadras 

intercaladas com dísticos. O eu-lírico descreve os olhos negros de sua amada nos quais 

perdeu a esperança de ser correspondido. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n. 8, ? de dez. 1878. 

 

 

 

4.12.1. Caricatura 

 

4.12.1.1. Figura de Sebastião Mestrinho, professor de taquigrafia. (1) 

 

4.12.1.2. Caricatura de Epináfio, o banca-rota. (4) 

 

4.12.1.3. Caricatura que sugere que o João Cornélio deve desfilar no carnaval 

com uma máscara de touro. (4) 

 

4.12.1.4. Caricatura que critica uma mulher que vive no luxo, embora o marido 

não tenha renda para lhe proporcionar tanto. (4) 

 

4.12.1.5. Caricatura que apresenta O Diabrete exigindo de Gaspar Silveira 

Martins a conclusão da estrada de ferro. (5) 

 

4.12.1.6. Caricatura que apresenta O Diabrete, o diabo coxo, dançando na corte 

pelotense. (8) 

 

4.12.1.7. Caricatura de Enéas, o cobrador de impostos. (8) 

 

 



 

4.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.12.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada.  Crítica a matérias enviadas à 

redação para a publicação. (2) 

 

4.12.3.2. CHAMUSCO. Pintas e pontos. Crítica a um oficial da Marinha que 

tentou subornar a redação, oferecendo pés-de-moleque, a fim de que não fossem 

publicadas notas sobre o seu namoro. Crítica ao modo como Santa Cecília escolhe 

pretendentes para sua filha. Crítica ao comportamento dos fiéis durante a novena de 

Nossa Senhora da Conceição. (3) 

 

4.12.3.3. K-7. Embirrações. Crítica ao comportamento de uma viúva. Crítica a 

A. Hormain e seu namoro. Crítica ao comportamento de Ataliba, que sem ser convidado 

foi para a Ilha dos Marinheiros, onde se hospedou. (3) 

 

 

4.12.5. Matérias literárias 

 

4.12.5.1. SEM AUTOR. A probidade recompensada. Conto. Narrativa a 

respeito de um pobre lavrador chinês Chi-Jéon, o qual encontra uma bolsa com uma 

grande quantia em dinheiro. O lavrador é homenageado pelo governador do lugarejo, 

onde morava, devido a sua honestidade e desinteresse nos bens alheios. A fim de que 

estas atitudes servissem de exemplo, ergueram um monumento em honra a Chi-Jéon e 

comunicaram o acontecimento ao imperador. (7) 

 

 

4.12.8. Acontecimentos da semana 

 

4.12.8.1. KING’S, Kleber. Correspondência particular do “O Diabrete”. O 

correspondente relata um baile realizado por Barbosa na Democrática Terpsychore. 

Como não havia sido convidado para o baile, nem conseguiu um convite para participar 

da festa, relata o que pode observar através da janela. (6) 

 

 

4.12.9. Diversos 

 



 

4.12.9.1. CHAMUSCO. Pintas e pontos. Elogio aos artistas do circo, em 

especial ao talentoso mágico Lowande e a bela Sebastiana. (2) 

 

4.12.9.2. SEM AUTOR. Coisas que fazem rir. Reflexões sobre a importância 

do riso. destacando a importância da existência de tipos caricatos, como são os 

vereadores, para provocá-lo. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n.?, 8 de dez. 1878. 

 

 

 

4.12.1. Caricatura 

 

4.12.1.8. Figura de D. Josephina Gentille, vítima da ignorância. (1) 

 

4.12.1.9. Caricaturas de pessoas conhecidas na cidade e recorrentes nas páginas 

caricatas d’O Diabrete praticando patinação. (4-5) 

 

4.12.1.10. Caricatura que apresenta o povo escorraçando um médico charlatão 

da cidade. (8) 

 

 

4.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.12.3.4. Idem a 4.12.3.1. (2) 

 

4.12.3.5. CHAMUSCO. Pintas e pontos. Crítica aos namoros durante um baile, 

que ocorreu na casa de um amigo, no domingo passado. Crítica aos namoros durante as 

novenas da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Crítica ao crescimento do número de 

jornais, que surgem na cidade, tendo em vista o baixo poder aquisitivo da população. (3-

6) 

 



 

4.12.3.6. PIRES, A. Charlatanismo. Crítica ao charlatanismo praticado na 

cidade por alguns médicos incompetentes. (6)  

 

4.12.3.7. KING’S, Kleber. Correspondência particular do “O Diabrete”.  O 

correspondente incita os leitores a descobrirem a sua identidade, denuncia uma casa de 

jogos clandestina, na loja de Roupas Freitas, e provoca o abade. (7) 

 

 

4.12.5. Matérias literárias 

 

4.12.5.2. GASPARZINHO & C. Ministério de Malucos. Acróstico que critica 

os membros do ministério de Sinimbu. (7) 

 

 

4.12.9. Diversos 

 

4.12.9.3. SEM AUTOR. Uma lágrima sobre o túmulo da Exma. Sr.ª D. 

Josephina N. Gentille. Neste artigo, o autor lamenta a morte da ilustre Josephina e lhe 

presta sua sincera homenagem. O autor não comenta a causa da morte desta senhora, 

mas a legenda da figura expressa na primeira página: “Vítima da ignorância” e as 

constantes críticas à medicina da cidade, leva-me a crer que ela tenha sido vítima da 

ignorância dos médicos. (2) 

 

4.12.9.4. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Desculpa-se por não ter visitado 

seu colega Fígaro. (2) 

 

4.12.9.5. CHAMUSCO. Pintas e pontos. Esclarece aos leitores que K-7, que 

assina a seção Embirrações, e Chamusco, que assina Pintas e pontos, são pessoas 

distintas. (3)  

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n.10, 15 de dez. 1878. 



 

 

 

OBS.: As páginas 5 e 6 não existem. 

 

 

4.12.1. Caricatura 

 

4.12.1.11. Caricatura que apresenta O Diabrete coroando o “superintendente”, 

Gaspar Silveira Martins, com uma pequena coroa de flores por ter decretado a tarifa 

ferroviária. O mascote do jornal promete lhe entregar uma coroa deflores maior, quando 

a obra da ferrovia for concluída. (1)  

 

4.12.1.12. Caricatura que critica médico que devido sua conduta deveria se 

tornar veterinário. (4) 

 

4.12.1.13. Caricatura criticando um general que não concordou que a 

construção da ferrovia começasse em Rio Grande. (4) 

 

4.12.1.14. Caricatura que retrata o médico charlatão deixando a cidade fugindo 

em um barco, enquanto o povo o vaia. (8) 

 

 

4.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.12.3.8. Idem a 4.12.3.1. (2) 

 

4.12.3.9. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos assinantes remissos. 

(2)  

 

4.12.3.10. FRANCÍLIO. Os raptos. Crítica aos casamentos relâmpagos, pois 

muitos estavam preferindo raptar a noiva e fugir a enfrentar a morosidade e os altos 

custos do processo burocrático. Assim, tornou-se freqüente o fato de casais manterem 

relações pré-nupciais, sendo, posteriormente, obrigados a se casarem com a intervenção 

da polícia. (2-3) 

 

 



 

4.12.5. Matérias literárias 

 

4.12.5.3. CAMPOS, Arthur. Amor na roça. Poema de doze quadras que narram 

de forma humorística chegada do amor na roça. (3) 

 

4.12.5.4. FIM-FIM. Aluga-se. Poema que apresenta a descrição erótica de uma 

mulher, que embora tenha sua beleza idealizada, pode ser uma ilusão ou sonho alugado. 

(7) 

 

 

4.12.9. Diversos  

 

4.12.9.6. SEM AUTOR Cesta da Papelada. Pede paciência aos colaboradores 

Kleber King’s, Chamusco, A.Pites por não ter publicado suas matérias nesta edição. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n.11, 22 de dez. 1878. 

 

 

 

4.12.1. Caricatura 

 

4.12.1.15. Figura do distinto e humanitário médico João Landell. (1) 

 

4.12.1.16. Caricatura que apresenta o pequeno O Diabrete cumprimentando 

Gaspar Silveira Marins e entregando-lhe uma grande coroa de flores por ter cumprido 

sua promessa em relação à ferrovia. (4-5) 

 

4.12.1.17. A caricatura mostra pelotenses, guiados pelo sapateiro Taveira, 

migrando para Rio Grande, onde já havia o trem. (8) 

 

 

 

 



 

4.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.12.3.11. Idem a 4.12.3.1.  

 

4.12.3.12. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica ao comportamento de 

uma viúva que não se comportava de acordo com as convenções sociais. (2) 

 

4.12.3.13. CHAMUSCO. Diálogos entre as vizinhas Fúfia e Miquelina. O 

Autor relata o diálogo entre duas vizinhas que conversam sobre os acontecimentos 

locais, criticando a conduta moral das pessoas. (2-3)  

 

4.12.3.14. KING’S, Kleber. Faíscas. Crítica à morosidade da conclusão da 

ferrovia, ao constante troca-troca de políticos, à falta de asseio dos políticos, ao 

charlatão “Pinto-Xá”. (6) 

 

4.12.3.15. SEBASTIÃO. Correspondência de Pelotas.  O autor escreve uma 

carta em nome da sociedade pelotense criticando O Diabrete porque o jornal aplaudiu a 

decisão de Gaspar Silveira em ralação à ferrovia. (7) 

 

 

4.12.9. Diversos 

 

4.12.9.7.SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Comenta a influência dos 

padrinhos do Sr. **, que o livraram de uma situação embaraçosa. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 4, n.13, 29 de dez. 1878. 

 

 

4.12.1. Caricatura 

 

4.12.1.18. Caricatura que apresenta o pequeno O Diabrete desejando boas 

festas aos leitores e leitoras. (1)  

 



 

4.12.1.19. Caricatura que retrata a emigração de pelotenses que vêm para Rio 

Grande atrás do progresso. (4) 

 

4.12.1.20. Caricatura que apresenta o Perneta, também emigrando de Pelotas. 

(4) 

 

4.12.1.21. Caricatura criticando os políticos que trocam constantemente de 

casaca. (5) 

 

4.12.1.22. Caricatura que critica o desempenho teatral de Furtado Coelho, o 

qual é comparado com uma mosca morta, diante do talentoso Antonio Pedro, 

representado por um leão. (8) 

 

 

4.12.2. O Diabrete 

 

4.12.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete previne aos assinantes que os 

inadimplentes não receberão mais o periódico. (2) 

 

 

4.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

4.12.3. 16. Idem a 4.12.3.1 (2) 

 

4.12.3.17. JUVENAL. Comenta a publicação do folhetim O saltimbanco, de 

Guilherme da Silveira, publicado no Diario do Rio Grande, em 24 de dezembro de 

1878, criticando a falta de humildade com a qual o autor classifica e apresenta seus 

escritos. (6) 

 

4.12.3.18. TANCREDO. A volta do teatro. Crítica à indiferença do público 

diante do talentoso ator Antonio Pedro. (7) 

 

 

4.12.5. Matérias literárias 

 



 

4.12.5.5. JAYME. Conforto. Poesia de quinze quadras. O eu-lírico reflete sobre 

os sofrimentos e desilusões amorosas que lhe atormentam o viver, embora conclua que, 

mesmo tendo uma vida repleta de dor, não vale a pena morrer. (6) 

 

 

4.12.9. Diversos 

 

4.12.9.8. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. O redator lastima a ausência da 

Sociedade Progresso Literário. (2) 

 

4.12.9.9.  SEM AUTOR. A Antonio Pedro. Saudações ao artista do teatro 

português. (2) 

 

4.12.9.10. FRANCÍLIO. Zig-zags. Artigo no qual o autor revela sua admiração 

diante das transformações ocorridas com o Zé Povinho. (3) 

 

4.12.9.11. TANCREDO. A volta do teatro. Elogios à performance de Antonio 

Pedro no drama Saltimbanco. (7) 

 

4.12.9.12. JUVENAL. O folhetim de Guilherme da Silveira. Comentário a 

respeito do folhetim Saltimbanco de Guilherme da Silveira publicado no jornal Diario 

do Rio Grande, em 24 de dezembro de 1878. Juvenal critica a falsa humildade com qual 

o autor classificou e apresentou seu texto. (6-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.28 , 4 de jan. 1879. 

 

 

 

5.1.1. Caricatura 

 

5.1.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete comemorando mais um trimestre 

de publicação. (1) 

 



 

5.1.1.2. Caricatura que critica os banquetes servidos aos engenheiros 

responsáveis pelas obras no prédio da alfândega. (4) 

 

5.1.1.3. Caricatura que sugere que o fechamento das tavernas levará os 

taverneiros ao suicídio. (4) 

 

5.1.1.4. Caricatura que apresenta Mané-mané dizendo que aqueles que 

criticaram suas roupas devem escová-las. (5) 

 

5.1.1.5. Caricatura a respeito do provável fechamento do quiosque. (5) 

 

5.1.1.6. Caricatura que retrata a crise enfrentada pelos taverneiros, embora os 

farmacêuticos, bodegueiros e doceiros estejam rindo à toa. (5)  

 

5.1.1.7. Caricatura a respeito do precário estado em que se encontra o prédio da 

alfândega. (8) 

 

 

5.1.2. O Diabrete 

 

5.1.2.1.SEM AUTOR. O Diabrete solicita a colaboração dos leitores para que 

possa continuar publicando o hebdomadário. (2)  

 

5.1.2.2. SEM AUTOR. Aos leitores. Deseja boas festas e agradece o prestígio 

dos leitores. (2) 

 

 

5.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.1.3.1. Cesta da Papelada. Crítica à propina enviada à redação pelo Sr. 

Ramalho. (2)  

 

 

5.1.4. Matéria de natureza política 

 



 

5.1.4.1. SEM AUTOR. Política ou Imposto do vintém. Crítica ao imposto sobre 

a passagem dos bondes. Na opinião do periódico, tal imposto provocará a queda do 

ministério. (3) 

 

 

5.1.5. Matérias literárias 

 

5.1.5.1. OTSENDRE. Ou leva à breca o tesouro, Ou tudo paga vintém. Poema 

que apresenta o descontentamento do povo devido ao imposto criado pelo ministério. 

(6) 

 

5.1.5.2. F., L. Ou leva à breca o tesouro, Ou tudo paga vintém. Poema que 

critica a confusão criada pelo ministério devido à institucionalização de mais um 

imposto. (6) 

 

5.1.5.3. EMA. Ou leva à breca o tesouro, Ou tudo paga vintém. Poema que 

critica o imposto sobre as passagens de bondes decretado pelo governo a fim de salvar o 

país da crise financeira. (6) 

 

5.1.5.4. P., M. Pede esmolas de vintém. Poema que apresenta uma crítica ao 

Partido Liberal, o qual, através da criação do imposto do vintém, demonstra não estar 

preocupado com o bem-estar da população. (6) 

 

 

5.1.7. Anedotas 

 

5.1.7.1. SEM AUTOR. Festa de Reis. Publicação de algumas piadas para 

deleite dos leitores em comemoração ao Dia de Reis. (7)  

 

 

5.1.9. Diversos 

 

5.1.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Agradecimento ao convite de 

casamento de João Não Deve Nada a Ninguém, retribuição ao agradecimento de um 

proeminente coronel pelo interesse a sua candidatura, agradecimento por um silabário 



 

enviado à redação e pelas explicações dadas sobre a construção e o motivo de o prédio 

da alfândega estar caindo aos pedaços. (2) 

 

5.1.9.2. SEM AUTOR. Retrospecto: político, comercial e agrícola. 

Comentário sobre o falecimento do ano de 1878, ano que levou Rio Grande à crise 

política e econômica. O redator recomenda que o ano que nasce não siga o exemplo de 

seu antecessor. (3) 

 

5.1.9.3. SEM AUTOR. O carnaval. Comenta os preparativos para o Carnaval, 

enfatizando a rixa entre os jornais carnavalescos Diógenes e Saca-rolhas. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.15, 12 de jan. 1879. 

 

 

 

5.1.1. Caricatura 

 

5.1.1.8. Caricatura que representa O Diabrete apresentando as iniciais dos 

assinantes inadimplentes ameaçando revelar suas identidades, caso não saldem suas 

dividas com a redação. (1) 

 

5.1.1.9. Caricatura que revela a crise política do país, pois devido às atitudes do 

Ministro da Fazenda, todos os ministros estão na eminência de perderem seus cargos. 

(4-5) 

 

5.1.1.10. Caricatura a respeito do sonho pelotense de construir uma alfândega. 

(8) 

 

 

5.1.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

5.1.3.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica ao comportamento do Sr. P. 

diante das críticas proferidas pel’O Diabrete e a uma poesia enviada por um autor 

desconhecido. (2) 

 

5.1.3.3. SEM AUTOR. Ora esta!  Ironiza um artigo escrito para defender o Sr. 

Demócrito, escritor de folhetins da Gazeta. Segundo O Diabrete, tal artigo o condenou 

ainda mais. (2)  

 

5.1.3.4. SEM AUTOR. Zig-zags. Crítica à população, que por estar 

entusiasmada com a patinação do Rink, se esquece de cultivar a moral e os bons 

costumes. Crítica ao monumento fúnebre erguido próximo a confeitaria do Sr. 

Carracena. Nesta estátua, havia efígie de Gaspar Martins. O Diabrete criticou a estátua 

porque pensa que a mesma também deveria ter a efígie de Fernando Osório. Crítica às 

comemorações de Ano Novo e aos folhetins escritos por Demócrito por apresentarem 

uma linguagem muito difusa e impenetrável. (6) 

 

5.1.3.5. SEM AUTOR. Palestra. Crítica ao comportamento de alguns leitores 

que se interessam por futilidades e assuntos não substanciosos e aos intermináveis 

gastos com as obras de construção da ferrovia. (7) 

 

 

5.1.5. Matérias literárias 

 

5.1.5.5. JAYME. Partiu!... Poema composto por três quadras e um dístico. O 

eu-lírico narra a dor de alguém que vê seu amado(a) partir em um trem. Nos últimos 

dois versos, o eu-lírico revela que ao ver esta pessoa sofrer, ainda que não fosse por sua 

causa, também sofre. (3) 

 

5.1.5.6. JAYME. Assim são todas. Conto. Narrativa do encontro do narrador 

com a mulher que amara desde a infância. Segundo a perspectiva do narrador, mulher 

modificou-se muito, ao longo dos anos, perdendo a inocência infantil e tornando-se 

presunçosa. Percebendo que o narrador a amava, a mulher lhe jurou amor eterno, porém 

o trai fazendo-o sofrer e desacreditar no amor. (3-6) 

 

5.1.5.7. A.... Eis o retrato de um homem sem dinheiro. Soneto que apresenta a 

descrição de um homem que não possui dinheiro. (7) 



 

 

 

5.1.9. Diversos 

 

5.1.9.8. SEM AUTOR. Cesta da Papelada.  Elogio ao drama O nobre e o 

plebeu, escrito por M. P. Bastos Júnior, pois esse domina a arte dramática com maestria 

preenchendo todos os predicados deste gênero literário. Elogio ao preço e aroma do chá 

comercializado pelo Sr. J. Pinto. Pedido a J.T. que envie suas cartas diretamente a sua 

amada, sem usar o jornal como intermediário. Publicação de uma charada dirigida ao Sr. 

G. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.16, 19 de jan. 1879. 

 

 

 

5.1.1. Caricatura 

 

5.1.1.11. Caricatura que apresenta O Diabrete elogiando um rascunho de 

caricatura todo rabiscado, pois embora o desenho não estivesse bom, a idéia não fôra 

má. (1) 

 

5.1.1.12. Caricatura que compara os parlamentares aos Reis Magos, pois estão 

sempre perseguindo a sedutora estrela do poder. (4-5) 

 

5.1.1.13. Caricatura do Perneta, diretor do Asilo dos Pobres, em Pelotas. (8) 

 

 

5.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.1.3.6. SEM AUTOR.  Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores para a publicação. (2) 

 

5.1.3.7. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às pessoas ignorantes. (2) 



 

 

5.1.3.8. GUEDES. Os folhetins. Críticas aos escritores que embora publiquem 

folhetins sem qualidade literária, intitulam-se grandes literatos. (2) 

 

5.1.3.9. JULIÃO. Cousas e lousas. Crítica ao jornal Lusitano que defendia a 

literatura publicada nos folhetins e ao Diario do Rio Grande, que além de ser órgão do 

Partido Liberal, estaria envolvendo-se nessa “balburdia literária”. O autor ainda critica 

Gaspar da Silva que incentivou a publicação dos folhetins. (3)  

 

5.1.3.10. SEM AUTOR. Com faca não... Comenta uma briga entre duas 

mulheres que disputavam o amor de um rapaz, criticando o comportamento e o linguajar 

das protagonistas do fato. (6) 

 

5.1.3.11. PITO, H. Já se viu... Crítica aos escritores ilustres que surgem na 

cidade, uma vez que suas obras literárias não apresentam grande qualidade literária, 

segundo a opinião d’O Diabrete. (7) 

 

 

5.1.9. Diversos 

 

5.1.9.9. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. A redação pede desculpas a Gaspar 

da Silva. (2) 

 

5.1.9.10. JULIÃO. Cousas e lousas. O autor revela uma grande preocupação 

com a falsificação de moedas, no município do Rio Grande, e elogia aos discursos de 

Silveira Martins. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.17, 26 de jan. 1879. 

 

 

 

5.1.1. Caricatura 

 



 

5.1.1.14. Caricatura a respeito da escuridão em que se encontram as ruas do 

município do Rio Grande. (1)  

 

5.1.1.15. Caricaturas que criticam os políticos da época. (4-5) 

 

5.1.1.16. Caricatura que retrata a disputa pelos navios entre o porto de Pelotas e 

o de Rio Grande. (8) 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. O Diabrete 

 

5.1.2.3. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Esclarecimento aos leitores sobre a 

missão d’O Diabrete. A redação declara que a missão do periódico é fazer rir e não 

insultar as pessoas. (2) 

 

 

5.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.1.3.11. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos ataques feitos por 

Demócrito aos moços; aos leitores que confundem a redação d’O Diabrete com 

mensageiros de cartas de amor; a um homem que se encontra com dor de cotovelo. (2) 

 

5.1.3.12. COXO, Diabo. Crítica à polícia pelotense devido aos tumultos que 

cria e ao medo que inspira. (3) 

 

5.1.3.13. PAMPHILIO. Rinkadas. Crítica à atitude de Afonso Celso, que, após 

ter desaparecido por um tempo, pediu um voto de confiança ao governo atual. (3) 

 

5.1.3.14. JULIÃO. Ainda ele. Crítica à imagem de Gaspar da Silva veiculada 

na imprensa, uma vez que os jornais da época o exaltavam, nomeando-o literato sem 

que este tivesse o talento necessário para tanto. (6)  

 



 

 

5.1.4. Matérias de natureza política 

 

5.1.4.2. PAMPHILIO. Rinkadas. Comentário sobre o declínio de Osório e a 

ruína do Ministério de Guerra. (3) 

 

 

5.1.5. Matérias literárias 

 

5.1.5.8. DIAS, Theóphilo. Uns cabelos. Poema de sete quadras. O eu-lírico 

exalta a beleza dos cabelos de sua amada e lamenta não poder tocá-los, dada à 

impossibilidade de concretizar seu amor. (6) 

 

5.1.5.9. SEM AUTOR. Plástica. Soneto. O eu-lírico contempla a beleza de 

uma cortesã sem desejar tocá-la. (6) 

 

 

5.1.7. Anedotas 

 

5.1.7.1. SEM AUTOR. Mosaico. Piadas que criticam os costumes da sociedade 

da época. (7) 

 

5.1.9. Diversos 

 

5.1.9.11. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Justificativa a um de leitor de que 

a redação decidiu não publicar sua carta por julgá-la extremamente ofensiva ao 

Sr.Gaspar da Silva, extrapolando os limites da boa educação. Aviso para o Sr. M. M. R. 

para tomar cuidado. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.18, 02 de fev. 1879. 

 

 

 



 

5.2.1. Caricatura 

 

5.2.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete anunciando que estará na próxima 

semana em Pelotas. Irá à cidade vizinha armado com paus, cacete, cão de guarda para se 

proteger contra as confusões. (1) 

 

5.2.1.2. Caricatura criticando o comportamento político de Gaspar Silveira 

Martins. (4-5)  

 

5.2.1.3. Caricatura do caloteiro Sr. Guimarães. (8) 

 

5.2.1.4. Caricatura que critica a declaração amorosa que um homem fez a D. 

Júlia, uma senhora casada e de respeito. (8) 

 

5.2.1.5. Caricatura criticando o modo como os senhores tratam os escravos. (8) 

 

5.2.1.6. Caricatura que presta homenagem a Maximiano Moura Gorgel e sua 

esposa e a Dr. Vieira de Castro. (8) 

 

 

5.2.2. O Diabrete 

 

5.2.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete solicita que os leitores que não 

quiserem ser considerados assinantes e/ou não desejarem receber o periódico em suas 

residências devem comunicar. (2) 

 

 

5.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.2.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poemas e charadas 

enviados por leitores para publicação. (2) 

 

5.2.3.2. COXO, Diabo. Pelotas. O autor apresenta várias críticas à cidade de 

Pelotas. No texto, critica a atuação da polícia de Pelotas e do delegado Maia. Critica 

também o Perneta, diretor do Asilo dos Pobres, em Pelotas, pois muitas moças, que 

moram nesta instituição, ficam à noite atrás do prédio conversando com rapazes. O 



 

autor afirma que tal fato acontece porque o diretor do asilo Sr. Perneta fica de namoro 

com a mulher que deveria tomar conta das moças. O autor critica ainda Ismênia por 

namorar o delegado Maia e M. Lopes por namorar as ruivas alemãs.  

 

5.2.3.3. SEM AUTOR. Sete. Crítica a sete viúvas que querem casar novamente. 

O autor compara a atitude das mesmas com os sete pecados capitais. (6) 

 

5.2.3.4. SEM AUTOR. Como é vista a mulher. Comentário sobre as mulheres 

que são vistas como um tormento e ruína na vida dos homens. No final da publicação, O 

Diabrete deixa claro que não concorda com as idéias do autor do texto. (7) 

 

 

 

5.2.5. Matérias literárias 

 

5.2.5.1. FRANCÍLIO. A minha vizinha. Poema de quatro quadras que 

descrevem a beleza da vizinha que desperta um forte desejo no eu-lírico. (6) 

 

 

5.2.6. Anúncios 

 

5.2.6.1. M., J.C. Viúvo anuncia que deseja casar-se com uma moça bonita e 

rica. As candidatas devem enviar carta e foto para a redação d’O Diabrete. (7) 

 

 

5.2.7. Anedotas 

 

5.2.7.1. SEM AUTOR. Comentários humorísticos a respeito do orçamento dos 

funcionários públicos. (7) 

 

 

5.2.9. Diversos 

 

5.2.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. A redação d’O Diabrete chantageia 

o Sr. J. M. L. ameaçando publicar certa carta que detém em seu poder, e solicita que os 



 

leitores enviem suas cartas amorosas diretamente pelo correio sem fazer uso do jornal 

como intermediário. (2) 

 

5.2.9.2. TANCREDO. Rink. Comentário sobre o hábito da patinação, praticada 

no clube Rink, que modificou os usos e costumes da sociedade, tornando-a mais 

desinibida. (2) 

 

5.2.9.3. SEM AUTOR. Apontamentos. Comunicado de que a redação do jornal 

tem apontamentos sobre: o namoro do viuvinho Flores com uma mocinha da Rua 

Conde, o esbanjamento da fortuna pelo Dr. Rios, o comportamento de um capatazão 

chefe de casas de reputação ambígua, as espertezas do capitão, os calotes de Gomes 

Norte. (6) 

 

5.2.9.4. SEM AUTOR. Reflexões sobre a vida, comparando-a a uma viagem de 

trem. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.19, 9 de fev. 1879. 

 

 

 

5.2.1. Caricatura 

 

5.2.1.7. Caricatura a respeito do retorno d’O Diabrete de sua viagem a Pelotas. 

(1) 

 

5.2.1.8. Crítica ao médico charlatão Nunes de Miranda. (4-5) 

 

5.2.1.9. Caricatura que mostra dois homens discutindo porque um deles usa 

uma roupa pela qual não pagou. (8) 

 

5.2.1.10. Caricatura que retrata D. Júlia perguntando ao seu Manoel como vai a 

bicharia. (8)  

 



 

5.2.1.11. Caricatura de Seu Simão, cidadão de São José do Norte, surpreendido 

pela empregada embriagado. (8) 

 

5.2.1.12. Caricatura que mostra Clarinha cobrando a casa que o Sr. Riozinho 

lhe prometera. (8) 

 

 

5.2.2. O Diabrete  

 

5.2.2.2. Idem a 5.2.2.1. (2) 

 

 

5.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.2.3.5. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às charadas enviadas a um 

poeta através da redação para serem publicadas. (2) 

 

5.2.3.6. SEM AUTOR. Zigue-zagues. Crítica a Sr. Soeiro e Sr. Torres que, 

após se apaixonarem, só pensam em namorar, esquecendo dos compromissos, e à 

morosidade das obras do prédio da alfândega. (3) 

 

5.2.3.7. MANTA. Tibério. Crítica ao novo folhetinista da Gazeta. (3) 

 

5.2.3.8. SEM AUTOR.  Ainda ele. Crítica ao folhetinista Gaspar da Silva 

devido ao seu desaparecimento e por ter desprezado O Diabrete. (6) 

 

5.2.3.9. SEM AUTOR.  Pede-se. Crítica à atitude grosseira do Jornal do 

Comércio ao defender o delegado. O Diabrete solicita que este jornal, em nome da 

moralidade e do decoro, reveja suas atitudes. (6) 

 

5.2.3.10. SEM AUTOR. Coisas que desagradam. O autor critica os aspectos 

que mais o desagradam na cidade do Rio Grande, apresentando uma lista com inúmeros 

itens tais como: o novo edifício da alfândega que ameaça desabar, o namoro indecoroso 

de uma viuvinha, a guerra dos fiscais aos leiteiros, os folhetins da Gazeta, o nariz do 

Pereirinha, trabalhar aos domingos, casar com mulher velha, feia, pobre e desdentada, 

entre outros. (6-7) 



 

 

5.2.3.11. SEM AUTOR. Aos curiosos. Crítica à descrição minuciosa feita da 

primeira missa de Victor Meirelles publicada na Gazeta Mercantil. (7) 

 

 

5.2.5. Matérias literárias 

 

5.2.5.2. GRACCHUS, Caius. A estrela. Poema composto de duas estrofes que 

dialogam entre si. O poema centra-se no diálogo de dois apaixonados a respeito das 

estrelas, sendo assim a primeira estrofe refere-se à voz da mulher e a segunda, do 

homem. (7) 

 

5.2.5.3. GRACCHUS, Caius. O elixir. Poema de quatro estrofes cujos versos 

dialogam entre si, expressando o diálogo de dois enamorados que sofrem no momento 

da despedida. (7) 

 

 

 

 

5.2.6. Anúncio 

 

5.2.6.2. SEM AUTOR. Anúncio da venda da biografia do Dr. Almeida Peres, 

escrita pelo comerciante Sr.Manoel Pirata. Os exemplares encontravam-se à venda na 

redação d’O Diabrete. (7) 

 

 

5.2.8. Acontecimentos da semana 

 

5.2.8.1. SEM AUTOR. Zigue-zagues. Comentários sobre a romaria de Nossa 

Senhora dos Navegantes que se realizou, em São José do Norte, sob forte calor. (2) 

 

 

5.2.9. Diversos 

 



 

5.2.9.5. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Comenta que não falará sobre o 

mistério que o Sr.T.S. oculta e pede a Tibúrcio que busque carta amorosa a ele enviada. 

(2)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.20, 16 de fev. 1879. 

 

 

 

5.2.1. Caricatura 

 

5.2.1.13. Caricatura de dois homens que partem de Rio Grande. (1) 

 

5.2.1.14. Caricatura que representa a força da oposição dos vereadores a 

Silveira Martins. (4-5) 

 

5.2.1.15. Caricatura que retrata a prisão de Mané-mané e Luigi. (8) 

 

5.2.1.16. Caricaturas que criticam o encontro às escondidas entre D. Júlia e Seu 

Maneca e o encontro de um sacristão da Igreja do Carmo com uma mulher na sacristia. 

(8) 

 

 

5.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.2.3.12. Idem a 5.2.3.1. (2) 

 

5.2.3.13. SEM AUTOR. O Sr. D. Pedro II em perigo de vida. O autor critica o 

estado de ruínas em que se encontrava o prédio da alfândega e teme que o monarca D. 

Pedro II, em ocasião de sua visita ao município do Rio Grande, pudesse morrer 

soterrado caso houvesse um desabamento. (2-3) 

 

5.2.3.14. SEM AUTOR. As bisnagas. Crítica ao hábito dos rapazes de passear 

carregando bisnagas com água para molhar as moças. Tal comportamento é considerado 



 

imoral e classificado pel’O Diabrete como uma das demonstrações da corrupção dos 

valores devido ao advento do progresso, sugerindo que a polícia repreendesse tais atos. 

(3) 

 

5.2.3.15. RAMÃO, Salgado. Pelotas. Crítica à democracia que estaria 

ameaçando a existência da fidalguia. (3) 

 

5.2.3.16. C. O Fernandinho no parlamento. Crítica ao parlamentar devido aos 

seus discursos sem fundamento. (7) 

 

 

5.2.4. Matérias de natureza política 

 

5.2.4.1. JULIÃO.  Só ele. O autor comenta que somente Fernandinho seria 

capaz de salvar o país, uma vez que Affonso Celso, que coordena o ministério de 5 de 

janeiro, não está sabendo administrar as finanças do país. (7) 

 

5.2.4.2. SEM AUTOR. Última hora (telegrama da corte). Epaminondas é 

chamado para ocupar a pasta da justiça. O autor lamenta que não tenham escolhido 

Pedro Amérido, filho do Dr. Osório, para assumir o cargo. (7) 

 

 

 

 

5.2.6. Anúncios 

 

5.2.6.3. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete anuncia que deseja comprar a 

coleção completa de suas publicações. Os interessados em vendê-las deveriam entrar em 

contato com a redação. (7) 

 

 

5.2.8. Acontecimentos da semana 

 

5.2.8.2. RAMÃO, Salgado. Pelotas. Houve festa organizada por Colimério, no 

domingo à noite, em Pelotas. O anfitrião aproveitou a ocasião para apresentar um drama 

de sua autoria. O autor parabeniza a empreitada, embora o drama tenha sido muito 



 

criticado por Eugênio Magalhães. O autor relata ainda que o jornal Onze de Julho, de 

Pelotas, mudou o endereço de sua tipografia e que Lobo da Costa viajou para Jaguarão. 

(6) 

 

 

5.2.9. Diversos 

 

5.1.9.6. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Saudação ao renascimento do 

colega Cabrion de Pelotas. (2) 

 

5.1.9.7. RAMÃO, Salgado. Pelotas. O autor cumprimenta o folhetinista J. J. 

César. (6) 

 

5.1.9.8. SANDRO. É boa!... Gaspar Silveira Martins desmente os boatos a 

respeito dos riscos de desabamento do prédio da alfândega. (7) 

 

5.1.9.9.  SEM AUTOR. A redação solicita que o Sr. Manoel M. da Rosa 

busque uma carta na redação d’O Diabrete. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.21, 23 de fev. 1879. 

 

 

 

5.2.1. Caricatura 

 

5.2.1.18. Caricatura que apresenta O Diabrete saudando um colega de 

imprensa. (1) 

 



 

5.2.1.19. Caricatura que retrata a crise na polícia pelotense. Os policiais 

estavam temerosos após as punições que o delegado sofrera de seus superiores. (4) 

 

5.2.1.20. Caricatura que critica Silveira Martins por ter abandonado o senado. 

(4) 

 

5.2.1.21. Caricatura através da qual O Diabrete expressa que embora aceite as 

críticas feitas pelo Cabrion ao Mercado Público, da cidade do Rio Grande, revida-a, 

publicando uma caricatura do Mercado Público Pelotense, na qual o local é apresentado 

como um prédio vazio freqüentado apenas por escravos. (5) 

 

5.2.1.22. Caricatura que retrata as disputas políticas e a constante queda e 

ascensão entre situação e oposição. (5) 

 

5.2.1.23. Caricatura que mostra uma escrava passando as roupas de Simão para 

que O Diabrete não o critique mais. (8) 

 

5.2.1.24. Caricatura que revela que o Sr. Rios mandou sua amante para 

Jaguarão a fim de que não lhe criasse mais problemas. (8) 

 

5.2.1.25. O Diabrete guia uma carroça, puxada por dois burros com caras de 

gente, os quais se movimentam ao ritmo das chicotadas do condutor. (8) 

 

 

5.2.2. O Diabrete 

 

5.2.2.3. Idem a 5.2.2.1. (2)  

 

 

5.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.2.3.17. JULIÃO. Rink. Crítica aos pais que consentem que seus filhos 

namorem livremente nas reuniões e sessões de patinação promovidas na sociedade 

Rink. (3) 

 



 

5.2.3.18. CLARITA. Colegas e amigas. Clarita, uma prostituta critica a atitude 

do dono do Rink em proibir a sua entrada e de suas demais colegas no clube. A autora 

revela-se revoltada com atitude do proprietário que, após ter proibido a entrada de 

prostitutas no seu estabelecimento, enviou-lhes um convite para participarem de um 

baile de máscaras. Clarita conclama suas amigas para que recusassem o convite 

indecoroso, pois desejavam entrar no clube sem ter que se ocultarem sob máscaras. (3) 

 

5.2.3.19. CARTUXO. São José do Norte. O autor envia uma carta à redação 

d’O Diabrete criticando a moral do vigário e a polícia de São José do Norte que prendeu 

um homem que bateu no seu filho porque ele não queria trabalhar e passava o dia todo 

apenas tocando gaita na janela para distrair as moças. 

 

 

5.2.5. Matérias literárias 

 

5.2.5.4. COMMENDADOR. Cesta da Papelada. Versos que criticam as obras 

enviadas por leitores à redação. (2) 

 

5.2.5.5. FRANCÍLIO. Uma aventura. Conto. Narrativa a respeito de um 

acontecimento verídico da vida de Carlos. A personagem, após assistir um espetáculo 

no teatro, apaixonou-se por uma moça. Desde este dia então, passava frequentemente 

diante da casa da moça, até que decidiu pedir que ela lhe recebesse. No dia e hora 

combinado, o rapaz parou embaixo da janela, esperando-a ansiosamente, entretanto, 

quem abriu a janela foi a cozinheira que lançou pela janela uma bacia de água 

ensopando o rapaz. (6-7) 

 

 

5.2.6. Anúncios 

 

5.2.6.4. Idem a 5.2.6.3. (7) 

 

 

5.2.9. Diversos 

 



 

5.2.9.10. SEM AUTOR. O Diabrete envia sua solidariedade ao amigo 

Sr.Leonídio Antero Brandão devido ao falecimento do seu prezado irmão Sr. Diogo 

Thomaz Côrrea Brandão. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.22, 2 de mar. 1879. 

 

 

 

5.3.1. Caricatura 

 

5.3.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete abraçando o Fígaro, saudando o 

renascimento do colega. (1) 

 

5.3.1.2. Caricatura que critica a formalidade com que o Capitão Maracujá 

conduziu o clube Saca-rolha. De acordo com a caricatura apresentada pel’O Diabrete, o 

Saca-rolha assemelhava-se mais a uma tropa militar do que a um clube carnavalesco. (4-

5) 

 

5.3.1.3. Caricatura que critica a independência pela qual luta Gaspar Silveira. 

(8) 

 

 

5.3.2. O Diabrete 

 

5.3.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete comunica aos leitores que 

aqueles que não quiserem se tornar assinantes do periódico devem comunicar sua 

decisão. Caso não a comuniquem, serão considerados assinantes e passarão a integrar à 

lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

 

5.3.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

5.3.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores. (2) 

 

5.2.3.2. CALIXTO. Cenas carnavalescas. Crítica ao modo como o Capitão 

Maracujá organizara o clube Saca-rolhas. (3) 

 

5.2.3.3. CAMARGO. Onde vamos nós?... Crítica a um baile à fantasia 

promovido por um grupo de mulheres, na Biblioteca Rio-Grandense, pois autor 

considera função dos homens promoverem bailes, condenando a emancipação das 

mulheres. (3) 

 

5.2.3.4. BICUINHAS. Originalidades. Crítica a um padre que propõe a uma 

viúva que vivessem juntos, a Epaminondas que se preocupou em ficar com toda a 

herança de sua avó, mas não se preocupou em colocar uma pedra no túmulo da falecida. 

(7) 

 

 

5.3.4. Matérias de natureza política 

 

5.3.4.1. JORGE. Lá esperto é ele! Comentário sobre a ausência de Fernandinho 

que partiu para a província dos deputados rio-grandenses, não participando da vistoria 

das obras de reconstrução do prédio da alfândega. O autor considerou a atitude do 

político uma demonstração de esperteza. (7)  

 

 

5.3.5. Matérias literárias 

 

5.3.5.1. FRANCÍLIO. A... Quadra a respeito das ilusões que os olhos da pessoa 

amada despertam. (3) 

 

5.3.5.2. JAYME. Mudança. Poema de seis quadras cuja temática é a 

transformação causada por um amor não correspondido na vida do eu-lírico. (3)  

 

5.3.5.3. TANCREDO. C...   Poema de duas quadras que exaltam a beleza da 

mulher amada e expressam o desejo do eu-lírico de se entregar a este amor. (7) 

 



 

 

5.3.8. Acontecimentos 

 

5.3.8.1. REDAÇÃO. Machado Tavares. A redação comunica que Machado 

Tavares, “literato elegante e consciencioso”, que publicava folhetins sob o pseudônimo 

Cervantes, viajou para Santa Catarina. (2)  

 

 

5.3.9. Diversos 

 

5.3.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. A redação d’O Diabrete saúda o 

renascimento do seu colega Fígaro. (2) 

 

5.3.9.2. GAMBÁ. Rink. O autor prevê o fechamento do clube Rink que não 

estava tendo lucros com a patinação devido aos bailes de carnaval. (3) 

 

5.3.9.3. CLARITA. Bravo! Clarita cumprimenta suas colegas por não terem 

comparecido ao baile promovido pelo Rink. Clarita menciona que só freqüentaria o 

clube, quando o proprietário pedisse desculpas publicamente. (6) 

 

5.3.9.4.CATÃO. Bisnagadas. O autor comemora o fim do carnaval e, 

conseqüentemente, o fim das bisnagadas e das moças correndo atrás de rapazes na Praça 

Municipal. (6)  

 

5.3.9.5. SEM AUTOR. Bazar do Dias. Elogio à qualidade ao preço das jóias 

comercializadas na ourivesaria do Dias. (7) 

 

5.3.9.6. SEM AUTOR. Aos amantes da pinga. Elogia ao wermouth 

comercializado na loja de fazendas do Sr. Zappi e recomenda que os leitores 

experimentem. (7) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.23, 9 de mar. 1879. 

 

 

 

5.3.1. Caricatura 

 

 

5.3.1.4. O Diabrete solicita que os leitores entreguem, na redação, o tratante 

revelado pela caricatura oferecendo como recompensa a quem o fizer o retrato pintado a 

óleo do Sr. Mané-mané. (1) 

5.3.1.5. Caricatura a respeito da disputa entre os partidos políticos pelo 

orçamento municipal. (4-5) 

 

5.3.1.6. Caricatura que retrata a represália do Clube Diógenes ao Clube Taylor, 

de Pelotas. Devido às críticas ao município do Rio Grande, o Clube Diógenes contra-

atacou desfilando com cartazes criticando o vizinho município de Pelotas. (8) 

 

 

5.3.2. O Diabrete 

 

5.3.2.2. Idem a 5.3.2.1. (2) 

 

 

5.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.3.3.5. Idem a 5.3.3.1.(2) 

 

5.3.3.6. JAYME. Dois que valem oito. Crítica à qualidade literária dos folhetins 

publicados na Gazeta. (3) 

 

5.3.3.7. SEM AUTOR.  Pedaços de ouro. Crítica à qualidade dos folhetins 

publicados na Gazeta. (6)  

 



 

5.3.3.8. CAZUZA. Charada. Charada, em versos, criticando os folhetinistas da 

Gazeta. (7) 

 

 

5.3.5. Matérias literárias 

 

5.3.5.4. CELSO JÚNIOR, Affonso.  Ser e não ser. Soneto que expressa a 

dificuldade de representar a beleza da mulher amada. (3) 

 

5.3.5.5. SILVA, Gaspar. A minha amada. Poema, de seis quadras, que exalta a 

beleza e idealiza a mulher amada. (6) 

 

5.3.5.6. SEM AUTOR. A... Quadra que expressa a entrega total do eu-lírico a 

um amor idealizado. (7) 

 

5.3.5.7. FRANCÍLIO.  Em fim. Poema de sete versos nos quais o eu-lírico , 

mesmo sofrendo, revela um contentamento por ter se libertado de um amor que o 

sufocava. (7) 

 

5.3.5.8. BAUDELAIRE, C.H. Traduzido por G.R. Um hemisfério em teus 

cabelos. Poema em prosa. Texto em prosa que exalta a beleza dos cabelos da mulher 

amada e expressa todo amor e desejo do narrador por ela. (7) 

 

 

5.3.8. Acontecimentos da semana 

 

5.3.8.2. JUSTINO. Carnaval. Devido às comemorações de carnaval, o 

periódico Diógenes ressurge “com sua lanterna em punho à procura da moralidade”. (2) 

 

 

5.3.9. Diversos 

 

5.3.9.7. BRANDÃO. Rink. O autor comenta que o clube caiu no esquecimento 

do público devido às comemorações do carnaval. Assim, sugere ao proprietário do 

estabelecimento que transforme a pista de patinação em um rinhadeiro de galos, 

atraindo a atenção do público. (2) 



 

 

5.3.9.8. SEM AUTOR. O Sr.Manoel da Rosa. A redação d’O Diabrete solicita 

que o Sr. Manoel da Rosa, conhecido como Mané-mané, compareça à tipografia do 

jornal para saldar suas dívidas e buscar suas correspondências. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.24, 16 de mar. 1879. 

 

 

 

5.3.1. Caricatura 

 

 

5.3.1.7. Figura do coronel Manoel Amaro Barboza, o qual segundo O Diabrete, 

foi “uma das primeiras espadas de nossa cavalaria”. (1)  

 

5.3.1.8. Caricatura que critica o comportamento galante do Sr.Mané-mané, do 

Sr. Luizinho, do Sr. Julio e do Engenheiro Rinóia, Sr. Rios. Tais senhores costumavam 

cortejar as moças e irem visitá-las em horários impróprios para visitas de respeito. (4-5) 

 

5.3.1.9. Caricatura de Toscano, folhetinista da Gazeta. (5) 

 

5.3.1.10. Caricatura que critica o espírito sovina do Sr. Cebolório que estaria 

promovendo o estudo de um método para construir caixões sem uso de pregos, 

utilizando-se apenas a pressão do ar. (5) 

 

5.3.1.11. Caricatura que critica o modo como o Capitão Moura conduziu o 

Clube Saca-rolhas durante os festejos de Momo. (5) 

 

5.3.1.12. Caricatura a respeito da crise enfrentada pelo país. O Brasil, 

representado por um índio, conversa com um político pedindo-lhe que lhe repasse as 

riquezas produzidas no seu solo. O político, porém, desconversa dizendo que ainda não 

está na hora. O diálogo entre as duas personagens revela a relação de exploração na qual 

o Brasil encontrava-se. (8) 



 

 

 

5.3.2. O Diabrete 

 

5.3.2.3. Idem a 5.3.2.1. (2) 

 

 

5.3.3. Crítica social ou de costumes  

 

5.3.3.9. Idem ao 5.3.3.1. (2)  

 

5.3.3.10. JAYME. Toscanadas. Críticas aos redatores da Gazeta devido às 

matérias de pouca qualidade literária publicadas neste periódico. (3) 

 

5.3.3.11. CATÃO.  Agora eles... Crítica ao Diario do Rio Grande, que 

plagiando O Diabrete, também passou a criticar os folhetins publicados pela Gazeta. (3) 

 

5.3.3.12. SEM AUTOR. Estourou. Crítica aos discursos proferidos por 

Fernandinho. (6) 

 

5.3.3.13. ALIAGA, Piquilo. São José do Norte. Correspondente envia notícias 

da cidade vizinha relatando os acontecimentos locais e apresentando críticas às roupas 

do Sr. Amaro e à música que este toca em sua gaita, atormentando os habitantes da 

cidade. (6) 

 

 

5.3.5. Matérias literárias 

 

5.3.5.9. VIDAL, Silvino. Dois medos. Poema de duas quadras. Na primeira 

quadra, a mulher apresenta-se recatada e teme uma aproximação com o eu-lírico. Na 

segunda quadra, após ter passado a noite com o eu-lírico, teme que ele se afaste. (6) 

 

5.3.5.10. JAYME. * *. Poema de três quadras. O eu-lírico feminino lembra 

com saudades do seu amor. (6) 

 



 

5.3.5.11. SEM AUTOR. Disparates. Poema de quatro estrofes, sendo a 

primeira com nove versos e as demais com dez. O eu-lírico apresenta de forma 

humorísticas relatos sobre atos absurdos praticados por personagens históricas. (7) 

 

 

5.3.9. Diversos 

 

5.3.9.9. BRANDÃO.  Rink. Comentário sobre o declínio do Clube Rink. (3) 

 

5.3.9.10. Idem a 5.3.9.6. (7) 

 

5.3.9.11. Idem a 5.3.9.8. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.25, 23 de mar. 1879. 

 

 

 

5.3.1. Caricatura 

 

 

5.3.1.13. Figura de Carlos Gomes. (1) 

 

5.3.1.14. Caricatura que apresenta O Diabrete surrando dois tratantes. (4) 

 

5.3.1.15. A caricatura retrata um pernambucano ensacado na opa de Pedro 

Carlos. (4) 

 

5.3.1.16. Caricatura que apresenta O Diabrete questionando Alexandre a 

respeito dos resultados de sua idéia. (4) 

 

5.3.1.17. Caricatura que apresenta O Diabrete espancando o Moncorvozinho 

por ele ser linguarudo. (4) 

 



 

5.3.1.18. Caricatura criticando Goulart que lecionava Gramática e Geografia. 

(5) 

 

5.3.1.19. Caricatura a respeito da falta de segurança nas ruas. (5) 

 

5.3.1.20. Caricatura criticando o delegado que não estava resolvendo os 

problemas da cidade. (5) 

 

5.3.1.21. Caricatura que alerta para a presença da Lagartixa, uma mulher bem 

conhecida na cidade. (5) 

 

5.3.1.22. Caricatura que satiriza as disputas políticas e desentendimentos entre 

Gaspar Martins e Dantas. (8) 

 

 

5.3.2. O Diabrete 

 

5.3.2.4. Idem a 5.3.2.1. (2) 

 

5.3.2.5. VIDAL, Silvino.  Redação. Publicado a pedido do Sr. Silvino Vidal. O 

autor Silvino Vidal comunica aos leitores que é responsável pela parte literária d’O 

Diabrete, há dois meses, e que se envolveu nas críticas aos folhetins escritos por Gaspar 

da Silva, publicados na Gazeta Mercantil, por motivos pessoais. O autor aproveita o 

ensejo para agradecer a consideração e se despedir dos leitores comunicando-lhes que 

não faria mais parte do corpo editorial do periódico. (2)  

 

 

5.3.3. Crítica social ou de costumes  

 

5.3.3.14. Idem ao 5.3.3.1. (2)  

 

5.3.3.15. CLARITA. Proclamação. A autora critica o proprietário do Rink, por 

ter permitido que as prostitutas freqüentassem o seu estabelecimento apenas por estar 

enfrentando uma crise econômica. (6) 

 

 



 

5.3.4. Matérias de natureza política 

 

5.3.4.1. NEK. Estupendo!!! O autor comenta que muitos pelotenses estão 

aderindo ao Partido Liberal, apoiando o ministro da Fazenda, embora o tenham criticado 

muito outrora. (3) 

 

5.3.4.2. SEM AUTOR. Cedo principiam. Comentário sobre a necessidade da 

existência de forças de oposição ao governo, uma vez que “os corpos coletivos nem 

sempre se sustentam pela uniformidade das idéias.” (6) 

 

 

5.3.5. Matérias literárias 

 

5.3.5.12. VIZINHO, O. A Zó-zó. Poema que satiriza a viuvinha Zó-zó que por 

gostar de bisbilhotar a vida dos outros é apresentada, no poema, como a mais nova 

integrante da polícia secreta. (7) 

 

5.3.5.13. CARDOSO, Luiz.  Impressão de um matuto. Poema de dez quadras 

que reproduzem com fidedignidade a variante lingüística de um matuto que relata suas 

impressões a respeito da morte e sobre sua visita ao necrotério. (7) 

 

 

5.3.6. Anúncios 

 

5.3.6.1. SEM AUTOR. Mané-mané. Anúncio comunicando que, em breve, será 

publicada a biografia de Mané-mané. (7) 

 

 

5.3.8. Acontecimentos da semana 

 

5.3.8.3. EUGÊNIO. Quanto mais, melhor. Comentário a respeito dos conflitos 

entre os escritores Silvino Vidal e Gaspar da Silva devido às críticas publicadas na 

imprensa. O autor relata que também houve desentendimentos, segundo os relatos do 

Sr. Eugênio, entre o Sr. Almeida Silva e o Sr.Vanordem. (3) 

 

 



 

5.3.9. Diversos 

 

5.3.9.12. SEM AUTOR.  Cesta da Papelada. Agradece o convite para 

participar do baile promovido pelo Clube Taylor, em Pelotas. (2) 

 

5.3.9.13. SEM AUTOR. Rink. O autor aconselha o proprietário do Rink a 

transformar a pista de patinação em viveiro de canários, tendo em vista a crise que afeta 

o estabelecimento. O autor atribui a falência do Rink ao fato de as moças terem 

descoberto que a patinação não é um lazer para o gênero feminino. Assim, abandonaram 

os salões do clube, levando os rapazes a descobrir que “diversão que não entra o belo 

sexo, vale menos que uma garrafa vazia.” (6) 

 

5.3.9.14. Idem a 5.3.9.6. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.30, 30 de mar. 1879. 

 

 

 

5.3.1. Caricatura 

 

5.3.1.23. Caricatura que apresenta O Diabrete comemorando mais um 

exemplar publicado, entrando no seu quinto ano de existência. (1) 

 

5.3.1.24. Caricaturas que criticam o modo como: Mané-mané trata seus 

escravos e as mulheres patinam abraçadas aos homens no Rink. (4) 

 

5.3.1.25. Caricatura que critica Sr.Luigi que roubou o cofre do seu próprio 

cunhado. (4) 

 

5.3.1.26. Caricaturas que criticam: o cinismo que permeia as relações entre os 

políticos e a iluminação pública. (5) 

 

5.3.1.27. Caricatura que retrata O Diabrete fazendo confissões ao Cabrion. (5) 



 

 

5.3.1.28. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando o Sr. Mauá. (5) 

 

5.3.1.29. Caricatura que alerta Simão, personagem de São José do Norte, para 

se prevenir da desgraça ao invés de apenas zombar dos outros. (8) 

 

5.3.1.30. Caricatura que retrata o preto Ezequiel batendo em certo figurão de 

São José do Norte. (8) 

 

5.3.1.31.O Diabrete, através das caricaturas, revela a identidade de certas 

figuras que perambulam à noite pela cidade de São José do Norte. (8) 

 

5.3.1.32. Caricatura que critica o grego que toca sanfona, atormentando os 

habitantes de São José do Norte. (8)  

 

 

5.3.2. O Diabrete 

 

5.3.2.6. Idem a 5.3.2.1. (2) 

 

 

5.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.3.3.16. Idem ao 5.3.3.1. (2)  

 

5.3.3.17. CAMARGO. Que silêncio!! Crítica ao Jornal do Comércio que não 

publica comentários em relação ao Sr. Silveira Martins. (3) 

 

5.3.3.18. SEM AUTOR. Perfis pelotenses. Crítica às torturas físicas usadas 

como meio de coação pela polícia pelotense. (3) 

 

5.3.3.19. FÁBIO. Passa fora!... Crítica ao Sr. S. A. por ter criticado O Diabrete 

em uma correspondência enviada e publicada no Cabrion. (6)  

 

5.3.3.20. SICIPIÃO. Poderá uma só nau... Crítica a uma mulher que marca 

encontro com um amante. (6) 



 

 

5.3.3.21. FIRME. Como elas são!... Crítica a uma moça questionando se a 

mesma havia comparecido ao encontro com o Sr. M. J. . (7) 

 

 

5.3.5. Matérias literárias 

 

5.3.5.14. SEABRA, Bruno. Lúcia cética. Poema que reproduz o diálogo entre 

dois enamorados. Embora, o homem faça juras de amor, a mulher não acredita na 

sinceridade dos sentimentos dele. (3) 

 

5.3.5.15. TANCREDO. A uma espanhola. Poema de quatro quadras no qual o 

eu-lírico idealiza e exalta a beleza de sua amada. (3) 

 

5.3.5.16. CASTRO, Lúcio de. **. Quadra na qual o eu-lírico expressa os 

sentimentos e o alvoroço que a presença da mulher amada lhe provoca. (7) 

 

 

5.3.8. Acontecimentos da semana 

 

5.3.8.4. BRANDÃO. Rink. O autor comenta que o Rink esteve lotado, no 

domingo, porque a entrada foi gratuita. Tal medida resolveu os problemas financeiros 

do estabelecimento. Diante da crise do clube, O Diabrete está fazendo um abaixo-

assinado para ajudá-lo a se recuperar. (2) 

 

 

5.3.9. Diversos 

 

5.3.9.15. SEM AUTOR. Coisas inocentes. Publicação de um orçamento que 

revela o declínio financeiro do Sr.Basílio. (7) 

 

5.3.9.16. JANY. Nem tanto! O autor comenta que os pelotenses temem os 

moedeiros falsos, que se proliferam com rapidez, devido à ganância que os move. (7)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.27, 6 de abr. 1879. 

 

 

 

5.4.1. Caricatura 

 

5.4.1.1. Figura de Madame Bellany, prima dona da Companhia Lírica 

Francesa. (1) 

 

5.4.1.2. Caricatura que critica o jornal Diario do Rio Grande; o culto aos santos 

e a um pregador cristão que estão desviando verbas da igreja. (4) 

 

5.4.1.3. Caricatura que representa a “gangorra” entre os partidos da situação e 

da oposição. Pois, embora sejam forças opostas Gaspar Silveira Martins e seus 

opositores dependem uns dos outros. (5)  

 

5.4.1.4. Caricatura criticando Saldanha Marinho por não saber administrar o 

ministério. (8) 

 

 

5.4.2. O Diabrete 

 

5.4.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete solicita que os leitores que não 

quiserem ser considerados assinantes e/ou não desejarem receber o periódico em suas 

residências devem comunicar imediatamente sua decisão. Caso não o façam, serão 

considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

5.4.3. Crítica social ou de costumes 



 

 

5.4.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores. (2) 

 

5.4.3.2. FÁBIO. Teatrices. O autor critica o modo como os rio-grandinos 

receberam as companhias teatrais, pois o público não demonstrou animação, não 

motivando os atores. Embora o autor tenha elogiado a performance de Mademoseille 

Bellony e dos demais cantores, lamenta a falta de um tenor.(3)  

 

 

5.4.5. Matérias literárias 

 

5.4.5.1. TANCREDO. Punição. Poema de seis estrofes de seis versos. O eu-

lírico dirige-se a uma mulher revelando a dor de não poder realizar seus desejos. (7) 

 

5.4.5.2. CASTRO, Lúcio. **. Quadra na qual o eu-lírico expressa os 

sentimentos e o alvoroço que a presença da mulher amada lhe provoca. Esta quadra é 

extremamente semelhante a 5.3.5.16. escrita pelo mesmo autor e publicada em números 

anteriores. (7) 

 

 

5.4.8. Acontecimentos da semana 

 

5.4.8.1. LOTH. Que balburdia. O Sr. Emanoel Vanorden, bacharel em 

teologia, redator do Pregador Cristão, proprietário de uma livraria, ministro da Igreja 

Evangélica, brigou com o Vigário Almeida e Silva para defender seus pontos de vistas. 

(7) 

 

 

5.4.9. Diversos 

 

5.4.9.1. LACY. Epístola. Lacy escreve a seu amigo Tancredo comentando 

sobre os hábitos locais: a presença dos realejos nas praças, a vida em família, os 

passeios nas praças. (6) 

 



 

5.4.9.2. TANCREDO. Epístola. Tancredo responde a carta, enviada por seu 

amigo Lacy, alertando-o para o perigo da monotonia do matrimônio. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.28, 13 de abr. 1879. 

 

 

 

5.4.1. Caricatura 

 

5.4.1.5. Em respeito à Quinta-feira Santa, não foram publicadas caricaturas na 

primeira página, apenas um quadro negro com a legenda: “Quinta-feira santa.” (1) 

 

5.4.1.6. O mascote d’O Diabrete apresenta-se no canto de uma página toda 

pintada de preto, alegando não ser herege. Portanto, deixaria para apresentar as 

caricaturas no Sábado de Aleluia, dia de Judas. (5) 

 

5.4.1.7. Caricatura sobre o Sábado de Aleluia, na qual O Diabrete aproveita 

para pendurar nos postes figuras conhecidas no município. (8) 

 

 

5.4.2. O Diabrete 

 

5.4.2.2. Idem a 5.4.2.1. (2) 

 

 

5.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.4.3.3. Idem a 5.4.3.1. (2)  



 

 

5.4.3.4. CATÃO. Rink. O autor comenta o declínio do Rink, proferindo duras 

críticas a respeito do estabelecimento que, em sua opinião, transformou-se numa 

“babilônia de confidências amorosas”. (2)  

 

5.4.3.5. AGAPITO. Perfis pelotenses. Crítica ao descaso da política pelotense 

com a população. O autor critica ainda o comportamento de D. Juan, do Sr. Zé das 

Barbas Pretas e o Sr. Serafim por ter assinado notas contra o proprietário do Jornal 

Correio. (3) 

 

5.4.3.6. SEM AUTOR. Esta só d’ele! Crítica ao Padre Porciúncula devido ao 

seu descuido durante a celebração da missa, pois leu o evangelho no lugar da epístola. 

(3) 

 

 

5.4.5. Matérias literárias  

 

5.4.5.3. CASTRO, Lúcio de. Duas palavras. Conto. Narrativa na qual o 

narrador , após encontrar por acaso o retrato de C..., relata com saudades as duas vezes 

que beijou sua amada. (3-6)  

 

5.4.5.4. P. A opulência e a virtude. Poema de três estofes com oito versos nos 

quais o eu-lírico declara seu amor e se dispõe a fazer qualquer sacrifício, até mesmo 

cobrir sua amada de luxo para possuí-la, aceitando inclusive se casar com ela para que 

se mantenha virtuosa. (6) 

 

5.4.5.5. D’ORET, Octávio. A minha amante. Soneto no qual o eu-lírico exalta a 

beleza de sua amante, a qual embora não seja virtuosa tem esperança de um dia casar-

se. (7) 

 

 

5.4.6. Anúncios 

 

5.4.6.1. REDAÇÃO. Temos. A redação anuncia que teria em seu poder uma 

carta amorosa, o leitor que se julgasse proprietário da mesma deveria comparecer à 

tipografia d’O Diabrete e pagar o valor deste anúncio para resgatá-la. (7) 



 

 

 

5.4.7. Anedotas 

 

5.4.7.1. SEM AUTOR. Coisas inocentes. Relato de histórias cômicas de tipos 

locais explorando a preocupação exagerada das mães com os filhos, o espírito fanfarrão 

dos bêbados e as ilusões criadas pelas mentiras. (7) 

 

 

5.4.9. Diversos 

 

5.4.9.3. SEM AUTOR. Aos amantes da pinga. Elogia ao wermouth 

comercializado na loja de fazendas do Sr. Zappi e recomenda que os leitores 

experimentem. (7) 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.29, 20 de abr. 1879. 

 

 

 

5.4.1. Caricatura 

 

5.4.1.8. Figura de Bartholomeu Boyer, escultor francês. (1)  

 

5.4.1.9. Caricatura que representa Saldanha Marinho interpelando o ministro do 

Império sobre a triste posição do país perante o Clero. Pois, o Império estava 

instaurando uma inquisição bestial nas Missões Jesuíticas. (4-5)  

 

5.4.1.10. Caricatura que critica os calotes de autoria do ex-subdelegado. (8) 

 

5.4.1.11. Caricatura que apresenta O Diabrete coroa Mané-mané como rei dos 

tratantes. (8) 

 

5.4.1.12. Caricatura que representa o vigário vencendo a batalha contra o 

Pregador Cristão. (8) 

5.4.1.13. Caricatura que critica a ameaça de prisão aos jornalistas. (8) 



 

 

 

5.4.2. O Diabrete 

 

5.4.2.3. Idem a 5.4.2.1. (2) 

 

 

5.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.4.3.7. Idem a 5.4.3.1. (2)  

 

5.4.3.8. TANCREDO. Os nossos homens. Crítica aos políticos que se 

preocupam apenas com a loteria e se esquecem dos problemas que afetam nosso 

município, entre eles: a discussão a respeito de maiores estudos sobre a barra da 

província e a criação de um museu anexo à assembléia. (3)  

 

5.4.3.9. CATÃO. Rink. Crítica à imoralidade presente no bailes de máscaras 

promovido pelo Rink. (6) 

 

5.4.3.10. CASTRO, Lúcio de. Assunto da atualidade. Crítica à imigração 

chinesa por temer que esta possa comprometer “a legibilidade dos católicos e o sistema 

de eleição direta.” (6) 

 

5.4.3.11. CATÃO. Que homem!... Crítica ao deputado H. d’Almeida por ser 

“pessimista e desdenhar do que é nosso.”(7) 

 

5.4.3.12. SEM AUTOR. Que balburdia! Crítica ao Pastor Vanordem que 

misturou o sagrado e profano, disseminando discórdias através da imprensa. A 

imprensa, porém, de acordo com o autor do texto, lhe é profundamente grata, pois 

devido às polêmicas criadas pelo Sr.Vanordem, não lhe falta matéria jornalística. (7) 

 

 

5.4.5. Matérias literárias 

 



 

5.4.5.6. FRANCÍLIO. Esquisitice.  Poema de três quadras. O eu-lírico exalta a 

beleza de uma mulher, mas lamenta que ela só conceda seus afetos a quem lhe queira 

desposar. (3) 

 

5.4.5.7. CASTRO, Lúcio de. O que é o amor. Poema de quatro quadras nas 

quais o poeta busca definir o amor. (6) 

 

5.4.5.8. C., L. de. Mudança. Quadra na qual o eu-lírico expressa a quebra da 

harmonia em sua vida, comparando o seu sofrimento ao de Cristo carregando a cruz. (6) 

 

5.4.5.9. *, **. ***. Poema de duas quadras na qual o eu-lírico declara seu amor 

a sua amada. (7) 

 

 

 

 

5.4.6. Anúncios 

 

5.4.6.2. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete anuncia que deseja comprar a 

coleção completa de suas publicações. Os interessados em vendê-la deveriam entrar em 

contato com a redação. (7) 

 

 

5.4.9. Diversos 

 

5.4.9.4. SEM AUTOR. Bartholomeu Boyer. Artigo que elogia a conduta moral 

e o talento deste artista que esculpiu o busto do Dr. Miguel Rodrigues Barcellos. (3) 

 

5.4.9.5. CACIO. Charadas. Cacio desafia Luciano Aguiar a desvendar suas 

charadas. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.30, 27 de abr. 1879. 

 



 

 

 

5.4.1. Caricatura 

 

5.4.1.14. Caricatura que apresenta a casa governamental lamentando o estado 

de ruínas no qual a deixaram. (1) 

 

5.4.1.15. Caricatura que retrata os problemas enfrentados por Silveira Marins 

devido à oposição no parlamento. (4) 

 

5.4.1.16. Caricatura que retrata Saldanha Marinho tentando derrotar a força do 

Clero. (4) 

 

5.4.1.17. Caricatura a respeito das cobranças feitas pela Província em relação 

às melhorias da cidade prometidas pelos políticos. (5) 

 

5.4.1.18. A assembléia é comparada na caricatura a uma árvore seca que não 

produz frutos. (5) 

 

5.4.1.19. Caricatura que critica o conflito entre o líder da Igreja Católica e da 

Igreja Evangélica no município do Rio Grande. (8) 

 

5.4.1.20. Caricatura que critica a iluminação e limpeza pública. (8) 

 

5.4.1.21. Caricatura que aconselha ao proprietário do Rink a transformá-lo em 

rinha de galo para obter mais lucro. (8) 

 

 

5.4.2. O Diabrete 

 

5.4.2.4. Idem a 5.4.2.1. (2) 

 

 

5.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.4.3.13. Idem a 5.4.3.1. (2)  



 

 

5.4.3.14. SALUSTIO. Um infortúnio. Crítica a Antoninho que abandonou sua 

amante grávida à própria sorte, sugerindo que ela entregasse o filho a qualquer pessoa. 

(6) 

 

5.4.3.15. SEM AUTOR. Coisas levas e pesadas. Artigo que apresenta duras 

críticas à mulher apresentando-a como um ser inferior e subordinado à vontade 

masculina. (7) 

 

 

5.4.4. Matérias de natureza política 

 

5.4.4.1. FRANCÍLIO. Perfis políticos. Crítica a queda da popularidade de 

Silveira Martins devido às críticas do povo e da imprensa. (2)  

 

 

 

 

5.4.5. Matérias literárias 

 

5.4.5.10. CASTRO, Lúcio de. Primeiro Beijo. Conto. Narrativa do primeiro 

beijo entre o narrador e sua amada C... . (2-3) 

 

5.4.5.11. CASTRO, Lúcio de. Três anos. Poema de dez quadras. O eu-lírico 

expressa a dor de estar longe há três anos de sua amada.(3) 

 

5.4.5.12. RABELAIS. O que é o amor?Resposta a Lúcio de Castro.  Poema 

que dialoga com o poema homônimo escrito por Lúcio de Castro publicado no número 

anterior, (5.4.5.7) O poema é constituído por três estrofes de oito versos. O poeta tenta 

definir o amor. (6-7) 

 

5.4.5.13. TANCREDO. **. Quadra na qual o eu-lírico saudoso lamenta estar 

longe de sua amada há três anos. (7) 

 

 

5.4.6. Anúncios 



 

 

5.4.6.3. REDAÇÃO. Mané-mané ou As mucamas. A redação d’O Diabrete 

anuncia que está disponível, na tipografia do periódico, Mané-mané ou As mucamas, 

romance em dois volumes, obra interessante ao preço de 500rs. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.31, 4 de mai. 1879. 

 

 

 

5.5.1. Caricatura 

 

5.5.1.1. Figura de Gaspar Silveira Martins conversando com um homem sobre 

política e poder. (1)  

 

5.5.1.2. Caricatura que critica os políticos que estão levando o país à morte. Na 

caricatura, os políticos carregam um índio, que representa o país, em um caixão. (4) 

 

5.5.1.3. Caricatura que critica o clero e a constituição que não impedem os 

políticos de levarem o país à desgraça. Na caricatura, o clero e a constituição riem e 

dançam de braços dados festejando o enterro do país. (5) 

 

5.5.1.4. Caricatura que critica um homem que se comportou como um burro. 

(8) 

 

5.5.1.5. Caricatura que critica um homem que colocou sua amante, D. Júlia 

para correr, ao receber uma carta que comunicava o regresso de sua esposa. (8) 

 

5.5.1.6. Caricaturas que criticam: o comportamento das meninas que 

freqüentam o Rink, esperteza de um negociante, um homem que se enfureceu após ler o 

Cabrion, a iluminação pública das ruas do município do Rio Grande e Mané-mané, o rei 

dos tratantes e dos debochados. (8) 

 

 



 

5.5.2. O Diabrete 

 

5.5.2.1. SEM AUTOR. A redação d’O Diabrete solicita que os leitores que não 

quiserem ser considerados assinantes e/ou não desejarem receber o periódico em suas 

residências devem comunicar imediatamente. Caso não o façam, serão considerados 

assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

5.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.5.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores para a publicação. (2) 

 

5.5.3.2. NEKO. Semana. Crítica à Igreja da Conceição, que segundo o autor, 

sustenta o clube Rink. (3)  

 

5.5.3.3. CAZUZA. Epístola. Correspondente envia carta de Santa Isabel 

cometendo que não há novidades, uma vez que as pessoas preocupam-se apenas com a 

vida alheia. Aproveitando o ensejo o autor critica a atitude do Sr. Roldão que fazia 

prevalecer suas teorias através da força. (6) 

 

 

5.5.4. Matérias de natureza política 

 

5.5.4.1. SEM AUTOR. Perfis políticos. Comentário sobre a vida política que se 

resume em “discursos estéreis, projetos de loterias, concessões que são verdadeiras 

patotas.” (3-6)  

 

 

5.5.5. Matérias literárias  

 

5.5.5.1. CASTRO, Lúcio de. A ela... Poema de rimas regulares no qual o eu-

lírico idealiza sua amada e sofre com as lembranças de um amor vivido no passado. (6) 

 

5.5.5.2. ***. ***.  Poema cujo tema é o sofrimento causado por um amor 

idealizado que encarcera a alma do eu-lírico. (7) 



 

 

 

5.5.6. Anúncios 

 

5.5.6.1. SEM AUTOR. A redação do periódico comunica que se encontra em 

seu poder um revólver pertencente a um morador da rua D.Pedro II. O mesmo será 

entregue ao proprietário mediante o pagamento deste anúncio. (7) 

 

 

5.5.9. Diversos 

 

5.5.9.1. NEKO. Semana. O autor lamenta a chegada do inverno e o término da 

primavera, estação dos amores. (2) 

 

5.5.9.2. NEKO. Semana. O autor comenta a possível vinda do Padre Veras para 

a Diocese do Rio Grande. (2) 

 

5.5.9.3. SEM AUTOR. Cousas leves e pesadas. Provérbios e reflexões a 

respeito do amor. (7)  

5.5.9.4. SEM AUTOR. Charadas. Resposta da charada, publicada no número 

anterior, e divulgação do contemplado com o livro por tê-la descoberto. (7)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.32, 11 de mai. 1879. 

 

 

 

5.5.1. Caricatura 

 

5.5.1.7. Figura do Tenente de Estado Maior de Primeira Classe, Bacharel 

Ignácio Lucas de Souza, “barbaramente assassinado na madrugada de 19 de abril de 

1879, na cidade do Rio de Janeiro”. (1) 

 



 

5.5.1.8. Caricatura que critica os homens de Estado que não se importam com 

as problemáticas que afligem o país. Apesar da situação desfavorável, O Diabrete, 

demonstra ter esperança no surgimento de melhores dias devido à liberdade conquistada 

através da posterior Proclamação da República. (4-5) 

 

5.5.1.9. Caricatura que critica o fanatismo dos católicos instigado pelos padres 

devido às curas milagrosas que ocorreram na gruta de Lourdes na ocasião da aparição 

de Nossa Senhora. (8) 

 

 

5.5.2. O Diabrete 

 

5.5.2.2. Idem ao 5.5.2.1. (2)  

 

 

5.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.5.3.4. Idem a 5.5.3.1. (2)  

 

5.5.3.5. BRÁULIO. Regatas. Crítica aos dois vapores que partem de Rio 

Grande para Pelotas na mesma hora, parecendo que estão disputando regatas. (6) 

 

 

5.5.4. Matérias de natureza política 

 

5.5.4.2. SEM AUTOR. Alta política. Artigo que crítica a conduta política de 

Osório e Silveira Martins, comenta que Saldanha Marinho apesar de ser um homem de 

direita defende os interesses da maçonaria e questiona  a atitude dos liberais, que 

embora tenham sonhado com muitos projetos, quando estavam na oposição, não os 

colocaram em prática quando assumiram o poder. (2) 

 

 

5.5.5. Matérias literárias 

 

5.5.5.3. JUVENAL. Episódio amantético. Poema de dezoito quadras de tom 

narrativo. O poema narra a visita de um rapaz que visita um velho e sisudo comerciante 



 

para pedir o seu consentimento para namorar sua filha. A comicidade do texto está no 

fato de o comerciante ter pensado que o rapaz o tinha procurado para ter um 

relacionamento amoroso, ficando extremamente decepcionado ao saber que ele deseja 

ser apenas seu genro. (3)  

 

5.5.5.4. TIRADENTES. Fábula da época. A opinião nacional. Texto 

apresentado em estrutura semelhante aos textos teatrais. As personagens dialogam a 

respeito da corrupção da Igreja e do país. (6-7) 

 

5.5.5.5. SEM AUTOR. Epigrama. Quadra que alerta contra as perigosas 

mulheres espanholas. (7) 

 

5.5.5.6. SEM AUTOR. Sem título. Poema de duas quadras e um terceto que 

criticam o fanatismo religioso incitado pelos padres. (8)  

 

 

 

 

 

5.5.9. Diversos 

 

5.5.9.5. SEM AUTOR. Página de honra.  Texto que homenageia o Tenente do 

Estado Maior de Primeira Classe, o Bacharel Ignácio Lucas de Souza, cuja figura fôra 

publicada na primeira página. O texto enfatiza a bravura e os principais fatos que 

marcaram a carreira do militar. (2)  

 

5.5.9.6. SEM AUTOR. Cousas leves e pesadas. Breves reflexões sobre o amor, 

as convenções sociais e a inferioridade da mulher em relação ao homem. (7). 

 

5.5.9.7. SEM AUTOR. Charadas. Enigmas para serem desvendados pelos 

leitores. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.33, 18 de mai. 1879. 



 

 

 

 

5.5.1. Caricatura 

 

5.5.1.10. Figura de um chinês com trajes típicos. O autor justifica que prestou 

homenagem aos chineses numa alusão à possível colonização e naturalização chinesa, 

através da qual “o futuro candidato às cortes será um salamaleco”. (1)  

 

5.5.1.11. Caricatura que representa Gaspar Silveira e outro político observando 

a euforia com que dançam o clero e a constituição. Entretanto, O Diabrete prevê que tal 

euforia custará muitas lágrimas ao país. (4-5) 

 

5.5.1.12. Caricatura que retrata a Praça Municipal deserta sem a presença de 

casais de namorados, durante o inverno, trazendo alívio para as preocupações dos pais 

zelosos. (8) 

 

 

 

 

5.5.2. O Diabrete  

 

5.5.2.3. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.5.3.6. Idem a 5.5.3.1. (2)  

 

5.5.3.7. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos versos do poema 

Fábula da época, publicada na edição anterior, por “carecem de espírito e terem falta de 

metrificação”. Questionam-se porque teriam publicado um poema com tais 

características. (2) 

 

 



 

5.5.4. Matérias de natureza política 

 

5.5.4.3. SEM AUTOR. Questão da época. Discussões a respeito das eleições 

diretas. O autor de maneira bem-humorada menciona que serão os salamanecos, os 

salvadores da pátria, que serão capazes de fazer prosperar a agricultura decadente e 

levantar o Império do Cruzeiro. (2) 

 

 

5.5.5. Matérias literárias 

 

5.5.5.7. S., C. O hipócrita. Poema de quatro décimas que narram, em tom 

religioso, o destino daqueles que se deixam corromper pela hipocrisia.(2) 

 

5.5.5.8. GUIMARÃES JÚNIOR, L. A barca. Poema de cinco quadras de 

versos regulares. Poeta propõe uma reflexão a respeito do amor, pois embora muitos os 

saúdem como fazem os marinheiros descritos no poema, poucos o realmente sentem. (3)  

 

5.5.5.9. HOUSSAYE, A. Leonor. Tradução de Juvenal. Conto. Narrativa que 

conta a história de amor entre um pobre pintor, Giuseppe, e Leonor. Giuseppe era um 

pintor extraordinário. A fim de alimentar seus filhos, vende um de seus quadros à Igreja 

de Santa Cruz. Os padres pagam seus serviços com flores. Ao chegar em casa, entrega 

as flores a sua esposa. Ela prepara a ceia com o buquê de rosas. Na mesma noite, 

Leonor faleceu. Giuseppe pintou um quadro em homenagem à amada intitulado Última 

ceia de Leonor, seu último quadro. (3-6)  

 

5.5.5.10. SEM AUTOR. Epigramas. Poema de oito quadras que critica a 

imperícia médica. (6-7) 

 

 

5.5.9. Diversos 

 

5.5.9.8. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Cumprimenta o Diario por também 

ter abordado o assunto relativo às regatas dos vapores São Pedro e Osório que partem de 

Rio Grande com destino a Pelotas no mesmo horário. (2) 

 



 

5.5.9.9. TORIBIO. O inverno. O autor comemora a chegada do inverno,estação 

do ano moralizadora, que “retém toda a população feminina em suas casas e não 

permite ao belo sexo os passeios à Praça Municipal à noite” e não permite que “as 

intrigas floresçam”. (3) 

 

5.5.9.10. SEM AUTOR. Cousas leves e pesadas. Reflexões sobre o homem 

político e o militar. (7)  

 

5.5.9.11. SEM AUTOR. Coisas leves e pesadas. Descrição dos atributos físicos 

que deve ter uma mulher ideal. (7) 

 

5.5.9.12. SEM AUTOR. Charadas. Propõe aos leitores charadas em versos 

cuja  resposta é caçarola. (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.34, 25 de mai. 1879. 

 

 

 

5.5.1. Caricatura 

 

5.5.1.13. Caricatura que apresenta uma mulher que coroa de louros o Deputado 

Martim Francisco pela criação do imposto do solteiro. (1)  

 

5.5.1.14. Caricatura que critica o modo como os governantes têm tratado os 

funcionários públicos. (8) 



 

 

5.5.1.15. Caricatura que apresenta a polícia invadindo uma casa de jogos. (8) 

 

 

5.5.2. O Diabrete 

 

5.5.2.4. Idem a 5.5.2.3. (2)  

 

 

5.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.5.3.8. Idem a 5.5.3.1. (2)  

 

5.5.3.9. SEM AUTOR. Jogos. Crítica aos jogos de azar que deveriam ser 

coibidos pela polícia. (2) 

 

5.5.3.10. SEM AUTOR. Os solteirões. O Diabrete critica o projeto do 

Deputado Martim Francisco que cria o imposto dos solteiros. Ironicamente, o periódico 

diz que as verdadeiras beneficiadas com tal projeto serão as moças casadoiras, uma vez 

que o número de matrimônios aumentará significativamente, pois, muitos homens não 

irão querer pagar tributos. (2) 

 

5.5.3.11. SEM AUTOR. A mulher. Crítica à produção literária feminina devido 

aos excessivos erros gramaticais. Porém, o autor reconhece que os escritos femininos 

apresentam maior “graça” e que as mulheres são mais eloqüentes como oradoras. (7) 

 

 

5.5.4. Matérias de natureza política 

 

5.5.4.4. ESPERIDIÃO. Pelotas. Carta que comenta sobre a atitude do Dr. 

Piratino d’Almeida, que contrariou as decisões do Clero, celebrando o casamento de 

Pelotas com o Progresso. A carta ainda comenta a rixa política entre Dr. Piratino e Dr. 

Afonso Alves, pois o primeiro suspendeu a loteria que beneficiaria o asilo e a casa de 

órfãs administrada pelo outro. Nesta mesma correspondência, o autor crítica a 

decadência da sociedade pelotense que não teria verbas para celebrar a festa do Divino 

Espírito Santo, tendo que recorrer ao imperador. Há uma crítica ao presidente da loja 



 

maçônica, Sr. Joaquim Barriga, que aconselhou seus confrades a calotearem suas 

dívidas. (3-6) 

 

 

5.5.5. Matérias literárias 

 

5.5.5.12. VIRGILIUS. Biografia. Poema de dezessete quadras. Relato da 

biografia de Felício Feliz Felizardo, o Chibata. (3) 

 

5.5.5.13. HOUSSAYE, A. Tradução de Octávio. As duas filhas de Deus. Lenda 

a respeito de duas filhas de Deus que decidem deixar o céu para viver na terra. A 

primeira casou-se com um homem rico e sua vida fôra repleta de tormentos, a segunda 

com um pobre e só teve alegrias. As duas mulheres representavam a alma desses dois 

homens, estando a primeira, a alma do banqueiro, perdida no mundo de ilusões 

humanas, e a segunda, vivendo em plena harmonia com os planos de divinos. (6-7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.35, 1° de jun. 1879. 

 

 

 

5.6.1. Caricatura 

 

5.6.1.1. Caricatura que apresenta uma menina que presta homenagem à 

memória do distinto rio-grandense Dr. Frederico Bier. (1)  

 

5.6.1.2. Caricaturas que retratam a confusão gerada pelo anúncio do projeto do 

imposto do solteiro. (4-5) 



 

 

5.6.1.3. Caricatura a respeito da criação de um imposto sobre o embarque e 

desembarque de estrangeiros em terras brasileiras pelo Deputado Fagundes. (8) 

 

 

5.6.2. O Diabrete 

 

5.6.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.6.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores para a publicação. (2) 

 

5.6.3.2. SEM AUTOR. Heresia. Crítica a Gazeta Mercantil que especulou 

dizendo que o vapor Humaitá encalhou porque o comandante não quis receber a visita 

da bandeira do Divino antes de partir. (3) 

 

5.6.3.3. SEM AUTOR. É boa! Crítica aos anúncios de um estabelecimento de 

ensino que circulam nos jornais da cidade repletos de incorreções gramaticais. (3) 

 

 

5.6.5. Matérias literárias 

 

5.6.5.1. ROUSSADO. Flores da algibeira. Poema de sete quadras de versos 

regulares. O poeta aborda a importância do dinheiro para ser amado e encontrar alento 

para as dores causadas pelas decepções. (3-6) 

 

5.6.5.2. PIST. Amores de um caixeiro. Conto. Narrativa sobre a paixão de 

Alberto, um caixeiro, por Lucinda, mulher interesseira que o traía com um estudante de 

Medicina. Alberto terminou seu relacionamento com Lucinda ao descobrir a traição. 

Porém, um tempo depois resolveu perdoá-la. No jantar de reconciliação, Alberto morre 

engasgado com um osso. (6) 

 



 

5.6.5.3. BARROS, P. No túmulo de um menino. Poema de uma oitava. Poeta 

canta a inocência de um menino sepultado. (7) 

 

5.6.5.4. SEABRA, Bruno. O vestido carmesim. Poema de versos regulares. Eu-

lírico critica o vestido carmesim de uma rapariga. (7)  

 

5.6.5.5. SEM AUTOR. Epigrama. Quadra que apresenta uma crítica machista 

ao casamento. (7) 

 

5.6.8. Acontecimentos da semana 

 

5.6.8.1. SEM AUTOR. Surpresa! Comentário sobre a festa do 3° aniversário 

da sociedade Literária Beneficente Luso-Brasileira. O Diabrete parabeniza a iniciativa 

dos jovens membros desta instituição que vem tentando “romper as ondas do 

indiferentismo público”. Entretanto, durante a festa, O Diabrete surpreendeu-se, pois o 

discurso proferido por um convidado, era idêntico ao de Dr. Oliveira Bello ao saudar o 

Parthenon Literário, em 30 de janeiro 1875. (2) 

 

 

5.6.9. Diversos 

 

5.6.8.1. SEM AUTOR. Charadas. Adivinhações sobre assuntos diversos. (p.7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.36, 8 de jun. 1879. 

 

 

 

5.6.1. Caricatura 

 

5.6.1.4. Figura da Ex.ma. Sr.ª D. Bertholina Soares de Lima. (1)  

 

5.6.1.5. Caricaturas que criticam os casamentos relâmpagos devido ao imposto 

do solteiro. (4-5) 



 

 

5.6.1.6. Caricatura a respeito do imposto do solteiro. (8) 

 

 

5.6.2. O Diabrete 

 

5.6.2.2. Idem a 5.6.2.1. (2)  

 

 

5.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.6.3.4. Idem a 5.6.3.1. (2)  

 

5.6.3.5. XAVIER. Crônica. Crítica aos namoros impróprios durante a Festa do 

Divino Espírito Santo. (2)  

 

5.6.3.6. SEM AUTOR. O Rink! Crítica à sociedade que se preocupa apenas 

com futilidades, como por exemplo patinar no Rink, e não apresenta preocupação 

nenhuma com uma programa intelectual. (3) 

 

5.6.3.7. ESPERIDIÃO. Pelotas. Críticas à cidade de Pelotas. (7) 

 

 

5.6.4. Matérias de natureza política 

 

5.6.4.1. SEM AUTOR. Representação ao senado. O Diabrete envia um apelo 

ao senado para que criasse um imposto sobre os celibatários, em substitutivo ao imposto 

dos solteiros. (6-7) 

 

 

5.6.5. Matérias literárias 

 

5.6.5.6. MOTTA, L.da. Progresso! Poema de sete quadras. O poeta comenta 

nos versos a patinação praticada no clube Rink.(6)  

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.37, 15 de jun. 1879. 

 

 

 

5.6.1. Caricatura 

 

5.6.1.7. Figura do Sr. Barão de Vila Isabel. (1) 

 

5.6.1.8. Caricatura a respeito da saída de Leôncio do Ministério. (4) 

 

5.6.1.9. Caricatura que critica as moças casadoiras que vão para Praça 

Municipal fisgar os homens. (5) 

 

5.6.1.10. Caricatura que critica as galochas usadas por Chiquinha. (8) 

 

5.6.1.11. Caricatura que apresenta O Diabrete pedindo ao Sr. Costinha que 

repita suas críticas. (8) 

 

5.6.1.12.Caricatura que critica os vagabundos que andam pelas ruas do 

município do Rio Grande. (8) 

 

 

5.6.2. O Diabrete  

 

5.6.2.3. Idem a 5.6.2.1. (2)  

 

 

5.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.6.3.8. Idem a 5.6.3.1. (2) 

 

 

5.6.4. Matérias de natureza política 

 



 

5.6.4.2. SEM AUTOR. Um dedo de política. Comentário a respeito do pedido 

de exoneração de Leôncio de Carvalho do cargo de Ministro do Império. O Diabrete 

cumprimenta o ex-ministro por tal atitude, já que nada fez no período que ocupou o 

cargo. (2-3) 

 

 

5.6.5. Matérias literárias 

 

5.6.5.7. SEM AUTOR. Calembour. Poema de duas quadras nas quais uma a 

cozinheira zomba da declaração de amor feita por Martinho. (3) 

 

5.6.5.8. PICKNICK JÚNIOR, Dr. Um conto. Conto. Narrativa da história de 

Turíbio Serapião da Silva, homem com grande vocação para o comércio devido a sua 

esperteza. Na infância, causava muitos problemas. Quando começou a trabalhar, aos 

doze anos, Turíbio transformou-se em um rapazote responsável de conduta exemplar. 

Desde então, passou a procurar uma moça para se casar, porém, nenhuma aceitava seu 

pedido porque ele tinha um nariz muito feio. Continua. (3-6) 

 

5.6.5.9. SEM AUTOR. Echo maldizente. Poema de um quinteto e uma quadra. 

O poema apresenta questionamentos a respeito da vida alheia que são respondidos de 

maneira bem humorada e reveladora pelo som do eco. (6)  

 

5.6.5.10. PATO, Bulhão.  Máxima ventura. Quadra que define como homem 

feliz aquele que tem seu amor correspondido. (7) 

 

5.6.5.11. R., N. da. Resposta. Poema de duas quadras, que respondem ao 

poema escrito por Bulhão Pato, publicado anteriormente (5.6.5.6.9). O poeta questiona 

onde estariam as mulheres sinceras que devotam idolatria aos homens, tornando a 

definição proposta por Bulhão Pato plausível. (7) 

 

5.6.5.12. SEM AUTOR. O amor. Poema de três quadras de versos regulares 

que propõem definições para o amor. (7) 

 

 

5.6.7. Anedotas 

 



 

5.6.7.1. SEM AUTOR. Coisas leves e pesadas. Piadas que exploram a relação 

entre patrão e empregado. (7) 

 

 

5.6.8. Acontecimentos da semana 

 

5.6.8.2. SEM AUTOR. Santo Antônio. Comentário sobre a festa realizada em 

honra a Santo Antônio, na rua General Osório. (3) 

 

 

5.6.9. Diversos 

 

5.6.9.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Lamenta o falecimento do 

desenhista do Fígaro, Cândido Faria. (2) 

 

5.6.9.3. SEM AUTOR. Página de Honra. Artigo elogiando o Barão de Villa 

Isabel, presidente da Biblioteca Rio-Grandense. (2)  

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.38, 22 de jun. 1879. 

 

 

 

5.6.1. Caricatura 

 

5.6.1.13. Figura do Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva. (1) 

 

5.6.1.14. Caricatura que critica o comportamento dos políticos que estão 

causando a desgraça da Pátria. (4-5) 

 



 

5.6.1.15. Caricatura que retrata o Conselheiro Martim Francisco como o novo 

santo casamenteiro devido ao imposto dos solteiros de sua autoria. (8) 

 

 

5.6.2. O Diabrete  

 

5.6.2.4. Idem a 5.6.2.1. (2)  

 

 

5.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.6.3.9. Idem a 5.6.3.1. (2) 

 

5.6.3.10. SEM AUTOR. O Passeio! Crítica às fofocas, às intrigas e aos 

namoros que ocorrem durante o passeio na Praça Municipal. (2) 

 

5.6.3.11. O DIABRETE. Prevenção aos incautos. Crítica ao promotor João R. 

Vianna por ter servido a vontade do Partido Liberal, de Pelotas, em troca de dinheiro, 

denunciando como mandante dos assassinatos do dia 6 de agosto, o médico Dr. Miguel 

Rodrigues Barcellos. Segundo O Diabrete, o promotor maranhense, em questão, é o 

primeiro caloteiro da Província. (7) 

 

 

5.6.5. Matérias literárias 

 

5.6.5.13. SERRA, Joaquim. O canto da acauã. Poema de dezenove quadras de 

versos regulares. O poeta narra a fuga de uma moça com seu amado. A moça abandona 

seu lar, seu pai. Durante a fuga, o canto da acauã prenuncia as desgraças que 

aconteceram à moça: a desonra devido ao homem que a desposaria sem casar-se com 

ela e a morte do seu pai. (3) 

 

5.6.5.14. PICKNICK JÚNIOR, Dr. Um conto. Conclusão. Turíbio, enfim, 

encontra uma moça que queira casar com ele. Os dois têm um filho. Após o nascimento 

do menino, TurÍbio e sua esposa vivem o dilema da escolha do nome do primogênito. O 

narrador, não revela o nome escolhido para a criança, convidando aos leitores mais 

curiosos a comparecerem ao batizado da criança para descobri-lo. (3-6) 



 

 

5.6.5.15. C., F.S. Mariquitas. Poema cinco quadras. O poema apresenta um 

diálogo entre Mariquitas e um homem que a interpela a caminho da casa da madrinha e 

lhe pede um beijo, que lhe é negado. (7) 

 

5.6.5.16. SANTO, Qorpo. A missa. Poema composto por uma oitava de versos 

regulares que relata a rotina do eu-lírico durante o sábado. (7) 

 

5.6.5.17. SANTO, Qorpo. Um lenço. Poema composto por uma oitava de 

versos regulares que descrevem o movimento de um lenço preso ao pescoço balançado 

pelo vento. (7) 

 

 

5.6.7. Anedotas 

 

5.6.7.2. SEM AUTOR. Piadas que exploram a comicidade dos bêbados. (7) 

 

 

5.6.8. Acontecimentos da semana 

 

5.6.8.3. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Comunicado de que o Sr. Eduardo 

Perris irá proferir um discurso sobre a descoberta do fonógrafo. (2) 

 

 

5.6.9. Diversos 

 

5.6.9.4. SEM AUTOR. Página de honra. Homenagem ao Conselheiro José 

Bonifácio de Andrada e Silva, exemplo de patriota. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.38, 29 de jun. 1879. 

 

 

 



 

5.6.1. Caricatura 

 

5.6.1.16. Caricatura que retrata São João como um menino travesso, que 

devido às chuvas, molhou todas as pinturas feitas por seus devotos. (1) 

 

5.6.1.17. Caricatura que representa o Estado, através de uma carroça puxada 

pela força do povo, representado por um cavalo. O cavalo, o povo, corcoveia devido ao 

peso da carroça. Em cima da carroça encontram-se: o Senado, o Clero, a Câmara, a 

Congregação da Escola Politécnica e o Poder Executivo, cada qual tenta governar o 

Estado, puxando-o para uma direção diferente. (4-5) 

 

5.6.1.18. Crítica ao júri que, inconseqüentemente, absolve assassinos e condena 

pobres mentecaptos. (8) 

 

 

5.6.2. O Diabrete  

 

5.6.2.5. Idem a 5.6.2.1. (2)  

 

 

5.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.6.3.12. Idem a 5.6.3.1. (2) 

 

5.6.3.13. SEM AUTOR. Um pugilato. Crítica a dois jovens que lutaram para 

defender seus pontos de vista. (3) 

 

5.6.3.14. SEM AUTOR. A mulher! Crítica às mulheres gordas e exaltação da 

beleza das magras. (7) 

 

 

5.6.5. Matérias literárias 

 

5.6.5.18. CUTIA, B. da. Descrido. Poema composto por cinco quadras de 

versos regulares. O eu-lírico lamenta o sofrimento causado pela ruína financeira. (3) 

 



 

5.6.5.19. SEABRA, Bruno. Mestre Anselmo. Poema composto por quatro 

sextetos de versos regulares, que narram a vida de Mestre Anselmo, um sapateiro que 

utiliza a beleza da filha para atrair fregueses. (3) 

 

5.6.5.20. H. Angelina. Conto. Narrativa que conta a história de Fernando e 

Angelina. Ambos encontram-se no teatro e apaixonam-se. Continua. (6-7) 

 

 

5.6.8. Acontecimentos da semana 

 

5.6.8.4. SEM AUTOR. O fonógrafo. A população assistiu a primeira exibição 

do fonógrafo, ficando maravilhada. (3)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.02, 1° de jul. 1879. 

 

 

 

5.7.1. Caricatura 

 

5.7.1.1. Figura de um homem bastante irritado por ter sido chamado de Pedro 

Banana. (1) 

 

5.7.1.2. Caricatura que apresenta a figura de um jovem casal se abraçando. (4-

5) 

 

5.7.1.3. Caricatura criticando aqueles que roubam o Banco da Província. (8) 

 

 

5.7.2. O Diabrete 

 

5.7.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 



 

5.7.2.2. SEM AUTOR. Crônica. O Diabrete comunica que, após as eleições, 

continua bem, não tendo se abalado pelo resultado. (3) 

 

 

5.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.7.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2) 

 

5.7.3.2. SEM AUTOR. Requerimento. O Diabrete critica a infra-estrutura do 

município, solicitando à Câmara Municipal melhorias na iluminação pública, 

desobstrução do canal da Rua Barroso e a criação de uma lei que obrigue os 

proprietários cercar casas e terrenos abandonados. (2-3)  

 

5.7.3.3. ELPÍDIO. Procedimento censurável. Crítica à ordem do governo que 

mandou demolir parte do prédio da alfândega sem consultar o engenheiro responsável 

pela obra e sem respeitar as características daquele monumento de arte. (6)  

 

 

5.7.4. Matérias de natureza política 

 

5.7.4.1. SEM AUTOR. Eleições. Comentário a respeito da tranqüilidade em 

que transcorreu o processo eletivo, no qual o Partido Liberal foi eleito. (2) 

 

5.7.4.2. SEM AUTOR. Comentário sobre a necessidade de, após as eleições, 

serem feitas as nomeações definitivas da Guarda Nacional. (6) 

 

5.7.4.3. SEM AUTOR. O santo da nossa devoção. O Diabrete propõe 

questionamentos a cerca de qual candidato agradaria mais o corpo eleitoral: Francisco 

Maciel ou Antonio Ribas. Nesta coluna, o periódico deixa claro seu apoio à candidatura 

de Maciel. (7) 

 

 

5.7.5. Matérias literárias 

 



 

5.7.5.1. PATO, Bulhão. As duas mães. Poema de versos regulares de tom 

narrativo, que relatam o encontro de duas mães na igreja: uma cujo filho havia nascido, 

há pouco tempo, e outra que acabara de enterrar seu filho. (7) 

 

 

5.7.8. Acontecimentos da semana 

 

5.7.8.1. SEM AUTOR. Comentário sobre a presença do mágico Herman que 

alegrará a população. (6) 

 

 

5.7.9. Diversos  

 

5.7.9.1. SEM AUTOR. Elogio aos bailes do Comercial e Instrução. (6) 

 

5.7.9.2. SEM AUTOR. Infausta notícia. Comunicado do luto da imprensa 

devido ao afastamento do Sr.João Cezar das colunas dos jornais da cidade. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.01, 7 de jul. 1879. 

 

 

 

5.7.1. Caricatura 

 

5.7.1.4. Caricatura que apresenta O Diabrete comemorando seu quinto ano de 

existência. (1) 

 



 

5.7.1.5. Caricatura que retrata a oposição tentando derrubar o projeto de 

reforma da lei eleitoral. (4-5) 

 

5.7.1.6. Caricatura que elogia o subdelegado por ter terminado com os jogos de 

víspora. (8) 

 

5.7.1.7. Caricatura criticando o subdelegado. O Diabrete diz que o subdelegado 

embirrou com o baile das crioulas porque elas lhe negarem um ingresso. (8) 

 

 

5.7.2. O Diabrete 

 

5.7.2.3. Idem a 5.7.2.1. (2) 

 

 

5.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.7.3.4. Idem a 5.7.3.1. (2)  

 

5.7.3.5. SEM AUTOR. Coisas leves. Comunicado sobre a estréia de Madame 

Beltran no teatro, criticada por não saber tocar de ouvido. (3) 

 

5.7.3.6. THIMÓTHEO. Pelotas. O correspondente escreve carta para redação 

d’O Diabrete criticando a limpeza das vias públicas de Pelotas, repudiando o conflito 

entre o Dr. Affonso e Dr. Gama e criticando o discurso de Paulino Leite sobre o 

imposto do sal. (6) 

 

 

5.7.4. Matérias de natureza política 

 

5.7.4.4. SIMPHRÔNIO. Único salvatério. Comentário sobre a crise no 

governo. O autor aponta como única solução para os problemas do país que o Sr. 

Sinimbu e seus companheiros de gabinete assumam o ministério. (2) 

 

 

5.7.5. Matérias literárias 



 

 

5.7.5.2. H. Angelina. Conto. Neste trecho do conto, Fernando, por ser amigo da 

família e estar de visita na cidade, é convidado pelo pai de Angelina para se hospedar 

em sua casa. Durante a noite, Fernando caminha atormentado pelo amor que devotava à 

Angelina. Ela, por sua vez, também não dormia perturbada com a presença do hóspede. 

Continua. (7) 

 

 

5.7.8. Acontecimentos da semana 

 

5.7.8.2. SEM AUTOR. Coisas leves. Comunicado da mudança do Sr.Virgílio 

para Paranaguá. (3) 

 

 

5.7.9. Diversos 

 

5.7.9.3. INTERESSADOS. Atentado inaudito. Jogadores fazem uso do 

periódico para protestarem contra a proibição do jogo de víspora. (2) 

 

5.7.9.4. SEM AUTOR. Coisas leves. Comenta o sucesso do Rink. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.02, 13 de jul. 1879. 

 

 

 

5.7.1. Caricatura 

 



 

5.7.1.8. Figura de Carlos Condell, Comandante da Galera “Covadonga” e de 

Arthur Prat, Comandante da Corveta “Esmeralda”. (1) 

 

5.7.1.9. Figura de um homem tocando flauta enquanto uma mulher caminha na 

neve. (4-5)  

 

5.7.1.10. Caricatura que representa um diálogo entre Saldanha e o Brasil. 

Saldanha lamenta que, embora tenha se esforçado semeando as idéias do casamento 

cível, da liberdade de consciência no país, não obteve êxito porque muitas pessoas 

influentes e poderosas não permitiram que estas florescessem. (8) 

 

 

5.7.2. O Diabrete 

 

5.7.2.4. Idem a 5.7.2.1. (2) 

 

 

5.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.7.3.7. Idem a 5.7.3.1. (2)  

 

 

5.7.4. Matérias de natureza política 

 

5.7.4.5. SEM AUTOR. Monólogo de um empregado público... de crenças. 

Artigo que revela a preocupação de um empregado público com a crise política devido a 

eminente queda de Sinimbu, do Partido Liberal, e a conseqüente ascensão de Rio 

Branco, do Partido Conservador. (2)  

 

 

5.7.5. Matérias literárias 

 

5.7.5.3. H. Angelina. Conto. Neste trecho, Angelina é repreendida pela tia por 

não estar conseguindo dormir. A tia desconfia que a moça queira encontrar-se, 

clandestinamente, com Fernando. Angelina decide escrever uma carta a Fernando, 

sendo repreendida por sua tia. Ao escutar a leitura da carta escrita por Angelina, 



 

pedindo ao rapaz que a esquecesse, por ser impossível a concretização do seu amor, a 

tia fica boquiaberta. Continua. (7) 

 

 

5.7.8. Acontecimentos da semana 

 

5.7.8.3. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente envia carta de Pelotas 

relatando que: Antônio Leite fez uma doação significativa à Biblioteca Pública, o Rink 

abrirá uma filial em Pelotas e comentando as corridas de cavalo. (6)  

 

5.7.9. Diversos 

 

5.7.9.5. SEM AUTOR. O déficit. Comentário sobre a crise econômica que 

assola o país. O Diabrete envia sugestões de impostos para aumentar a arrecadação do 

tesouro e amenizar a crise. (3-6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.4, 19 de jul. 1879. 

 

 

 

5.7.1. Caricatura 

 

5.7.1.11. Caricatura que apresenta O Diabrete ameaçando seguir as moças da 

cidade a fim de pegá-las em flagrante ao praticar algum ato desabonador, revelando-os, 

posteriormente, nas páginas do periódico. (1)  

 

5.7.1.12. Caricatura que critica a conduta dos políticos. (4-5) 

 

5.7.1.13. Caricatura que, de forma irônica, diz que o governo se mantém firme, 

que a crise é apenas um boato da oposição. O Governo enfrenta a oposição contando 

com a maioria da Câmara e com a fiel proteção do Jornal do Comércio. (8)  

 

 



 

5.7.2. O Diabrete 

 

5.7.2.5. Idem a 5.7.2.1. (2) 

 

 

5.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.7.3.8. Idem a 5.7.3.1. (2)  

 

5.7.3.9. JEREMIAS. Pingos. Crítica à programação das festividades do Carmo, 

idêntica à do ano anterior. (6) 

 

 

5.7.4. Matérias de natureza política 

 

5.7.4.6. DE..., Visconde. Mala da Corte. Um conselheiro da Coroa procurou O 

Diabrete para declarar suas mágoas. O Visconde declara em sua confissão que “os 

partidos políticos na nossa terra são os indivíduos mais mentirosos” que existem. 

Quando estão na oposição, fazem muitas promessas, quando assumem o poder, 

raramente, as cumprem, como por exemplo, o Sr.Sinimbu, que outrora aprovava a 

reforma, e agora a repudia. (2-3)  

 

5.7.4.7. SEM AUTOR. Pobrezinha! Comenta que devido à crise em que o país 

se encontra, ninguém quer assumir a presidência. (3)  

 

5.7.4.8. SEM AUTOR. Interpelações. Comenta que Joaquim Nabuco deixou o 

Governo irritado ao ser questionado a respeito da demissão de Rio Branco. (6) 

 

5.7.4.9. SEM AUTOR. Interpelações. Comenta que o Sr. Horta deixou 

Sinimbu extremamente irritado ao questioná-lo a respeito das eleições na Província do 

Espírito Santo. (6)  

 

5.7.4.10. JEREMIAS. Pingos. Comenta que Manoel Maria está pobre e tem 

medo do futuro devido à instabilidade política. (6) 

 

 



 

5.7.5. Matérias literárias 

 

5.7.5.4. H. Angelina. Conto. A família fica estarrecida ao saber que Angelina 

diz não poder aceitar o pedido de casamento feito por Fernando devido a uma promessa 

de que jamais se casaria para salvar a vida de sua mãe. Dois dias após, este 

acontecimento, Angelina morre. (7) 

 

 

5.7.8. Acontecimentos da semana 

 

5.7.8.4. JEREMIAS. Pingos. Comenta que o teatro continua fechado. (6)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.5, 27 de jul. 1879. 

 

 

 

5.7.1. Caricatura 

 

5.7.1.14. Caricatura que retrata a pressão política da oposição. (1) 

 

5.7.1.15. Caricatura que representa a disputa pela província entre o Sr. Gaspar 

Silveira Martins e o Sr. Herval. (4-5) 

 

5.7.1.16. Caricatura que apresenta tipos característicos do município do Rio 

Grande: Mané-mané, Maracujá, Luigi e João Cornélio R. Vianna. (8) 

 

 

5.7.2. O Diabrete 

 

5.7.2.6. Idem a 5.7.2.1. (2) 

 

 

5.7.3. Crítica social ou de costumes 



 

 

5.7.3.10. Idem a 5.7.3.1. (2)  

 

5.7.3.11. SEM AUTOR. Salto mortal. Crítica à rápida ascensão de um soldado 

raso à patente de tenente coronel. (3) 

 

5.7.3.12. SEM AUTOR. Por favor... acomodem-se. Crítica às brigas do 

Sr.Gaspar Martins e o Sr.Herval. (3) 

 

5.7.3.13. SEM AUTOR. Gaspar Martins critica o Cruzeiro por fazer piadas a 

seu respeito. (7) 

 

 

5.7.5. Matérias literárias 

 

5.7.5.5. SHANDY. O cancioneiro. Poema que apresenta críticas a Gaspar, o 

Cancioneiro, e elogios a Camilo. (8) 

 

 

5.7.9. Diversos 

 

5.7.9.6. SEM AUTOR. Clube secreto de Justiça. Comenta a criação do Clube 

secreto de justiça, uma entidade secreta, que, segundo O Diabrete, banirá todas as 

manifestações de “violência, extorsões, iniqüidades e ataques à inocência das donzelas e 

à honra dos homens”. (2) 

 

5.7.9.7. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondência na qual Thimótheo relata 

que Assis não retornaria do Rio de Janeiro, critica os rapazes pelotenses que se 

consideram galãs, questiona quem seria o autor do jogo de argolinhas praticado no Rink 

e comenta a chegada de Gaspar Martins a Pelotas. (6) 

 

5.7.9.8. SEM AUTOR. A cor da aurora. Comentário sobre a cor da aurora que 

anda “triste desanimada, pálida e amortecida”. (7)  

 

 

 



 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.6, 3 de ago. 1879. 

 

 

 

5.8.1. Caricatura 

 

5.8.1.1. Caricatura sobre a maior novidade da semana: a chuva. (1) 

 

5.8.1.2. Crítica à disputa dos políticos, dentre eles Gaspar Silveira Martins, por 

cadeiras no senado. (4-5) 

 

5.8.1.3. Caricatura que revela que o título de Marquês foi concedido a Rio 

Branco para conter sua ira, já que o governo o demitiu do cargo de diretor da escola 

Politécnica. (8)  

 

 

5.8.2. O Diabrete 

 

5.8.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.8.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores à redação. (2)  

 

5.8.3.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica ao Sr. Kellar devido ao seu 

comportamento de charlatão. (2) 

 

5.8.3.3. ATHANÁZIO. O baile. Crítica à sociedade Instrução e Recreio, que 

embora peça que seus freqüentadores vistam-se com simplicidade, não deixou o autor 

desta nota entrar no baile por estar vestido demasiadamente simples.(3) 

 



 

5.8.3.4. ARMANDO. Pingos. Crítica ao baile da Instrução e Recreio devido à 

presença de alguns homens afeminados e a escassez de doces. (7) 

 

 

5.8.4. Matérias de natureza política 

 

5.8.4.1. SEM AUTOR. Olho vivo! Comentário sobre a indicação do nome de 

Póvoas para o cargo de major. (3)  

 

5.8.4.2. PIPILET, Mr. Correspondência. O correspondente envia carta 

discutindo a conjuntura política da época, comentando que alguns políticos tinham 

abandonado seus cargos. (6) 

 

 

5.8.8. Acontecimentos da semana 

 

5.8.8.1. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente envia carta, de Pelotas, 

comentando a eleição do segundo tesoureiro da Terpsychore, elogiando o trabalho de 

Dr. Cavalcanti para libertar os escravos e criticando a indefinição do posicionamento 

político do Jornal do Comércio. O autor relata ainda que Castro Ribeiro foi preso, 

adoecendo e sendo, posteriormente, levado à Santa Casa, e elogia os artigos 

comercializados na loja de alfaiate do Sr. Macalão. (6-7) 

 

 

5.8.9. Diversos  

 

5.8.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Agradecimento ao convite para o 

concerto em benefício da escola Silveira Martins. (2) 

 

5.8.9.2. SEM AUTOR. Manifestações populares. Comenta a união das 

pessoas, independente da crença política, religiosa e raça, durante as festas populares 

realizadas na capital. (2)  

 

5.8.9.3. SEM AUTOR. Excelente idéia. Relato de que o Sr. Maracujá pretende 

denunciar as falcatruas de irmandades da Igreja Matriz, tornando-se um santo. (3) 

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.6, 10 de ago. 1879. 

 

 

 

5.8.1. Caricatura 

 

5.8.1.4. Caricatura que compara Gaspar Silveira Martins a um astro luminoso 

que irá ofuscar os demais candidatos, principalmente os aliados de Osório. (1) 

 

5.8.1.5. Caricatura que insinua que o administrador da alfândega desvia verbas 

da instituição com o consentimento de Gaspar Silveira Martins. (4-5) 

 

5.8.1.6. Caricatura que mostra os edis observando o canal da rua Marquês de 

Caxias sem tomar providência alguma. (8) 

 

 

5.8.2. O Diabrete 

 

5.8.2.2. Idem a 5.8.2.1. (2) 

 

 

5.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.8.3.5. Idem a 5.8.3.1. (2) 

 

5.8.3.6. FRANCISCO. Reflexões filosóficas. Crítica ao Sr. Kellar o qual tem 

agido com muita esperteza. (2) 

 

5.8.3.7. JIBOCA. Serviços... Crítica à Câmara que não tem trabalhado para 

proporcionar melhorias à cidade. (3) 

 

 

5.8.4. Matérias de natureza política 



 

 

5.8.4.3. SEM AUTOR. A nossa correspondência. O Diabrete mostra-se 

solidário a Lafayette, oferecendo seu apoio por ele ter uma doutrina política bem 

definida. (3) 

 

 

5.8.5. Matérias literárias 

 

5.8.5.1. GUIMARÃES, Bernardo. Hino à preguiça. Poema de trinta quadras de 

versos regulares que exaltam a preguiça como uma virtude, pois impossibilita o homem 

de cometer outros pecados, uma vez que lhe tira a vontade de fazer outras coisas, que 

não seja descansar. (6-7) 

 

 

5.8.9. Diversos 

 

5.8.9.4. MARACUJÁ. O pregador cristão? O autor solicita notícias a respeito 

do seu colega desaparecido. (3) 

 

5.8.9.5. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondência na qual o autor comenta a 

cerimônia de posse da nova diretoria da Terpsychore, critica a iluminação pública e 

parabeniza o Diario por desmascarar “senhores de bem” que enriquecem ilicitamente. 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.7, 17 de ago. 1879. 

 

 

 



 

5.8.1. Caricatura 

 

5.8.1.7. Figura do distinto médico militar Dr.Luiz Carlos Augusto da Silva. (1) 

 

5.8.1.8. Caricatura que retrata as disputas políticas entre Gaspar Silveira 

Martins e Osório. (4-5) 

 

5.8.1.9. Caricatura que alerta Gaspar Silveira Martins sobre o perigo das 

alianças políticas. (8) 

 

 

5.8.2. O Diabrete 

 

5.8.2.3. Idem a 5.8.2.1. (2) 

 

 

5.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.8.3.8. Idem a 5.8.3.1. (2) 

 

5.8.3.9. SEM AUTOR. Artigo de fundo. Crítica aos preparativos para 

comemorar o retorno de Gaspar Silveira Martins a Rio Grande; pois, na opinião d’O 

Diabrete, os festejos deveriam ser coordenados pela Câmara Municipal, não pela 

Associação Comercial. (2) 

 

5.8.3.10. SEM AUTOR. Pingos. O autor critica o estado de conservação do 

Mercado Municipal, dizendo que os habitantes estão fazendo preces para Câmara 

mandar caiar o prédio. (6) 

 

5.8.3.11. SEM AUTOR. Echos de Salão. Diálogo entre um homem e uma 

mulher criticando os namoros da época. (6) 

5.8.4. Matérias de natureza política 

 

5.8.4.4. SEM AUTOR. Cartas de Pelotas. Discussões sobre quem deverá 

preparar a recepção de Gaspar Silveira Martins. (7) 

 



 

 

5.8.9. Diversos 

 

5.8.9.6. SEM AUTOR. O passeio. Comentário sobre como as ruas ficam 

desertas durante o inverno. (3) 

 

5.8.9.7. SEM AUTOR. Apareceu! Comentário sobre o reaparecimento do 

Pregador Cristão, que não estava sendo editado porque o pastor estava em Jaguarão. (3) 

 

5.8.9.8. SEM AUTOR. Grande descoberta. Comenta que o Jornal do 

Comércio critica a Reforma por plagiar seus artigos. (3) 

 

5.8.9.9. SEM AUTOR. Pingos. Comentário sobre a possível intenção de alguns 

senhores libertarem seus escravos em comemoração ao regresso de Silveira Martins. (3) 

 

5.8.9.10. SEM AUTOR. Pingos. Comunica que o vapor Mirim só irá navegar 

para o Porto do Rei, localizado na Ilha dos Marinheiros. (6) 

 

5.8.9.11. SEM AUTOR. Galeria de tipos. Descrição do Sr. Pineau. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n.9, 31 de ago. 1879. 

 

 

 

5.8.1. Caricatura 

 

5.8.1.10. Caricatura que critica os administradores e políticos que desviam 

dinheiro dos cofres públicos. (1) 

 

5.8.1.11. Caricatura que apresenta um político sonhando com uma cidade 

repleta de progresso e harmonia. (4-5) 

 



 

5.8.1.12. Caricatura na qual uma vaca repreende O Diabrete dizendo para que 

não se intrometa nos festejos por ocasião do regresso de Gaspar Silveira Martins. (8) 

 

 

5.8.2. O Diabrete 

 

5.8.2.4. Idem a 5.8.2.1. (2) 

 

 

5.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.8.3.12. Idem a 5.8.3.1. (2) 

 

5.8.3.13. SEM AUTOR. O padre Vanordem. Crítica ao pastor Vanordem por 

se intrometer em discussões políticas e ter dito que não concordava com as 

comemorações devido ao regresso de Silveira Martins. (2) 

 

5.8.3.14. SEM AUTOR. Um mau costume. O Diabrete crítica o hábito de 

algumas pessoas que permanecem debruçadas na janela ao verem um cortejo fúnebre se 

aproximar.  (6) 

 

 

5.8.4. Matérias de natureza política 

 

5.8.4.5. JOBERT. Firmeza, lealdade...etc.e tal. Comentário sobre a postura 

política do Sr. Carlos VonKoseritz, que embora tenha criticado os liberais por oito anos, 

passou a elogiá-los e apoiá-los. (3) 

 

5.8.4.6. SEM AUTOR. Enxurrada. Comunicado de que o Marquês de Herval 

distribui uma grande quantidade de cargos em Jaguarão. (6) 

 

 

5.8.9. Diversos 

 

5.8.9.12. SEM AUTOR. O Rink. Comentário que menciona que o Rink está 

bem freqüentado, sendo visitado por todos os ilustres. (3) 



 

 

5.8.9.13. THIMÓTHEO. Pelotas. O correspondente comunica que Israel de 

Carvalho pediu licença para organizar a festa de Gaspar Silveira Martins e que o Jornal 

do Comércio tem um correspondente na vizinha cidade de Pelotas. (6) 

 

5.8.9.14. PROTO, João Lourenço. Transcrição do discurso de um calafange 

paraibano. Transcrição de um discurso repleto de erros gramaticais, através do qual o 

autor requer a extinção da comarca de Campina Grande, porque o juiz da mesma 

processou alguns de seus familiares. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 10, 7 de set. 1879. 

 

 

 

5.9.1. Caricatura  

 

5.9.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete saudando o dia de sua redenção. 

(1) 

 

5.9.1.2. Caricatura que representa Sinimbu como um pastor que conduz um 

rebanho formado pelo legislativo. (4-5) 

 

5.9.1.3. Caricatura que retrata Mané-mané passeando de braços dados com 

Bernardo e sendo vaiado pela população. (8) 

 

5.9.1.4. Caricatura que revela O Diabrete xingando um caloteiro. (8) 

 

5.9.1.5. Caricatura que apresenta O Diabrete solicitando à Câmara que fiscaliza 

o armazém do Citrão. (8) 

 

 

5.9.2. O Diabrete 

 



 

5.9.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.9.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores que não foram publicadas. (2)  

 

5.9.3.2. SEM AUTOR. Pelotas. O autor comenta os preparativos para os 

festejos em homenagem a Gaspar Silveira Martins e apresenta críticas ao Rink, que só 

permite a entrada daqueles que pagam ingresso. O autor critica ainda o jornal Livre 

Pensador por apresentar versos de pouca qualidade. (6) 

 

5.9.3.3. SEM AUTOR. Variedades - os dorminhocos.  O autor critica seu 

amigo por dormir com facilidade até mesmo em locais públicos. (7) 

 

 

5.9.4. Matérias de natureza política 

 

5.9.4.1. SEM AUTOR. O homem das incoerências. Crítica à inconstância das 

convicções políticas de Dr. Henrique d’Ávila, que a cada hora apóia um partido político 

distinto. (2)  

 

5.9.4.2. SEM AUTOR. Inundação. Crítica ao grande número de cargos criado 

por Lafayette na Guarda Nacional. (3) 

 

5.9.4.3. CHRYSOSTOMO. Cartas a um ausente. Correspondente escreve carta 

criticando a administração municipal e comentando a briga entre Osório e Gaspar, que 

ocorreu porque Gaspar queria que os acatólicos pudessem ser eleitos deputados. (3-6) 

 

 

 

5.9.5. Matérias literárias 

 



 

5.9.5.1. FRANTZ. Minha noiva. Soneto que relata um beijo roubado pelo eu-

lírico de sua noiva, atitude da qual se arrependeu, pois ela mascava fumo. (7)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 10, 7 de set. 1879. 

 

 

 

5.9.1. Caricatura  

 

5.9.1.6. Caricatura que retrata as homenagens prestadas a Gaspar da Silveira 

Martins. (1)  

 

5.9.1.7. Caricatura que critica a disputa entre os políticos por uma cadeira no 

senado. (4-5) 

 

5.9.1.8. Caricatura que retrata a recepção do povo a Gaspar Silveira Martins. 

(8) 

 

5.9.1.9. Caricatura que apresenta O Diabrete dando palmatórias no Sr. Braga. 

(8) 

 

 

5.9.2. O Diabrete 

 

5.9.2.2. Idem a 5.9.2.1. (2)  

 

 

5.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.9.3.4. Idem a 5.9.3.1. (2) 

 

5.9.3.5. JOBERT. Coisas destes dias. O autor critica o convite feito pela 

Associação Comercial para participar de sessão extraordinária em homenagem a Gaspar 



 

Silveira Martins. Além desse fato, o autor crítica o confinamento de escravos, embora 

muito se tenha falado em liberdade durante a estada de Gaspar Silveira Martins na 

cidade do Rio Grande. (2-3) 

 

5.9.3.6. SEM AUTOR. Chegou o homem! Comentário a respeito da chegada de 

Gaspar Silveira Martins e crítica ao excesso de adornos colocados no Clube Comercial. 

(3) 

 

5.9.3.7. CHRYSOSTOMO. Cartas a um ausente II. O correspondente comenta 

os festejos em homenagem a Gaspar Silveira Martins e critica o longo tempo que as 

pessoas ficaram esperando-o na Barra. (6) 

 

 

5.9.4. Matérias de natureza política 

 

5.9.4.4. SEM AUTOR. O conselheiro Gaspar Silveira Martins. O Diabrete 

saúda Gaspar Silveira Martins pelo seu feliz regresso, embora não compartilhe as 

mesmas idéias políticas. (2) 

 

 

5.9.5. Matérias literárias 

 

5.9.5.2. SEM AUTOR. Fábula: O relógio e o rei. Fábula escrita em quadras de 

versos regulares a respeito de um rei que ganhara um relógio para marcar o tempo. O 

inventor do relógio deu ao rei uma chave com a qual deveria regular o relógio. Tudo 

estava em plena ordem, mas os ponteiros pediram para que o rei acertasse o horário com 

seus dedos, sem seguir as instruções do relojoeiro, ocasionando um caos. (7)  

 

 

5.9.7. Anedotas 

 

5.9.7.1. PIPILET. Piadas. De maneira cômica, o autor relata fatos do cotidiano 

do município: o discurso de Querido na Biblioteca, o modo como Mané-mané corteja as 

crioulas, além de alguns acontecimentos inusitados ocorridos durante os festejos de 

Gaspar Silveira Martins. (7)  

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 13, 21 de set. 1879. 

 

 

 

5.9.1. Caricatura  

 

5.9.1.10. Figura de Madame Vereneuil, prima dona da Companhia Bufa 

Francesa. (1) 

 

5.9.1.11. Figura da filha de um lenhador. O desenho é apresentado como um 

“interessante quadro extraído do novo mundo”. (4-5) 

 

5.9.1.12. Caricatura criticando o Rink pelotense que não tem se revelado 

nenhum pouco democrático. (8) 

 

5.9.1.13. Caricatura criticando a cadeia civil, que vem sendo transformada em 

um hospital. (8) 

 

 

5.9.2. O Diabrete 

 

5.9.2.3. Idem a 5.9.2.1. (2)  

 

 

5.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.9.3.8. Idem a 5.9.3.1. (2)  

 

5.9.3.9. SEM AUTOR. Pérolas. Crítica aos discursos ambíguos, cômicos e 

incompreensíveis em homenagem a Gaspar Silveira Martins. (3) 

 

5.9.3.10. SEM AUTOR. Teatro. Comunicado de que está na cidade a 

Companhia Francesa de Ópera Bufa. O autor aproveita o ensejo para elogiar a 



 

performance de Madame Verneuil e criticar a população que assistiu a ópera mesmo 

sem entender francês. (3-6)  

 

 

5.9.5. Matérias literárias 

 

5.9.5.3. CAMPOS, A. Luz.  Poema de seis sextetos de versos regulares. 

Exaltação da beleza da virgem amada que desperta um amor santo. (6) 

 

 

5.8.8. Acontecimentos da semana 

 

5.8.8.1. SEM AUTOR. Pelotas. Comentários a respeito das comemorações em 

homenagem a Gaspar Silveira Martins. (7)  

 

 

5.9.9. Diversos 

 

5.9.9.1. SEM AUTOR. Homenagens... O Diabrete sugere que sejam 

colecionadas e encadernadas todas as homenagens prestadas a Gaspar Silveira Martins. 

(2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 14, 28 de set. 1879. 

 

 

 

5.9.1. Caricatura  

 

5.9.1.14. Figura de Monseiur Félix Verneuil, empresário da Companhia Bufa 

Francesa. (1) 

 

5.9.1.15. Figura representando a primavera. (4-5) 

 



 

5.9.1.16. Caricatura que retrata o Sr. Joaquim Barriga e suas intenções de 

fundar um Rink, em Pelotas, que possa ser freqüentado por negros e crioulos. (8) 

 

 

 

5.9.2. O Diabrete 

 

5.9.2.4. Idem a 5.9.2.1. (2)  

 

 

5.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.9.3.11. Idem a 5.9.3.1. (2)  

 

5.9.3.12. SEM AUTOR. Ingratatona! Crítica à administração da Santa Casa do 

Rio Grande. (3) 

 

5.9.3.13. PIPILET. Cousas e cousinhas. Crítica aos discursos proferidos na 

sociedade Culto ao Progresso. (3-6) 

 

 

5.9.5. Matérias literárias 

 

5.9.5.4. PENDÊNCIA. O Jacinto será flor? Este bicho será gato? Poema de 

três quadras que questiona o procedimento do Jacinto, explorando a duplicidade de 

sentido deste nome. (7) 

 

 

5.9.9. Diversos 

 

5.9.9.2. SEM AUTOR. Feliz Verneuil. Artigo que elogia o empresário Verneuil 

e sua Companhia de Ópera. (2)  

 

5.9.9.3. SEM AUTOR. Mil gracias, patron. A população agradece a 

administração municipal por ter caiado o prédio do Mercado Público e ter iluminado o 

bosque. (2) 



 

 

5.9.9.4. GARÇON, Petit. Teatro. Elogios às companhias de teatro francesas. 

(3) 

 

5.9.9.5. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente envia carta comentando que a 

diretoria do Partido Liberal se desfez, elogiando Mr. Beltran, exímio violonista, que 

esteve em Pelotas. O autor critica os discursos de Sr. Birapuitan e o anúncio publicado 

por Dr.Victor de Brito. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 15, 5 de out. 1879. 

 

 

 

5.10.1. Caricatura  

 

5.10.1.1. Figura da cantora Mademoiselle Lafourcade. (1) 

 

5.10.1.2. Caricatura através da qual O Diabrete comunica em sua caricatura 

que devido à entrada no próximo trimestre voltará a apresentar algumas personagens 

que andavam esquecidas. (4-5) 

 

5.10.1.3. Figura do distinto vate Sampaio Mafum. (8) 

 

 

5.10.2. O Diabrete 

 

5.10.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

5.10.2.2. SEM AUTOR. O Diabrete comunica que o Sr. Joaquim Fernandes 

Eiras deixou de ser cobrador e entregador do periódico na cidade de Pelotas. (2) 

 



 

5.10.2.3. SEM AUTOR. Pobre do Diabrete! O Diabrete comunica que teve 

interditado seu acesso nos espetáculos da sociedade Culto ao Progresso, classificada 

pelo periódico como “benemérita da sociedade cultura do progresso, das artes, das 

indústrias, das ciências, das letras, e especialmente das tetras”. (3) 

 

 

 

5.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.10.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

 

5.10.5. Matérias literárias 

 

5.10.5.1. SAMPAIO, Antonio Araújo de. A minha mãe. Poema de cinco 

sextetos de rimas regulares. O eu-lírico expressa a tristeza de viver longe de sua mãe. 

(7) 

 

5.10.5.2. SAMPAIO, Antonio Araújo de. Fim e princípio. Poema de versos 

regulares que conservam a grafia da variação lusitana da Língua Portuguesa. A temática 

é a saudade da pátria. (7) 

 

 

5.10.8. Acontecimentos da semana 

 

5.10.8.1. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente escreve relatando os 

acontecimentos da semana na vizinha cidade de Pelotas. (6-7)  

 

 

5.10.9. Diversos 

 

5.10.9.1. SEM AUTOR. Mademoiselle Lafourcade. Elogios à performance da 

cantora Mademoiselle Lafourcade num papel masculino. (2)  

 



 

5.10.9.2. SEM AUTOR. Um orador consumado e... com sumo. Elogio aos 

discursos proferidos por Paulino Fontoura. (3) 

 

5.10.9.3. SEM AUTOR. Dissertações filosóficas. O Diabrete critica o 

comportamento da juventude, principalmente, das moça que namoram mais de um 

rapaz. Neste artigo, o periódico conclama para si a tarefa de reformador da sociedade. 

(6) 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 16, 12 de out. 1879. 

 

 

 

5.10.1. Caricatura  

 

5.10.1.4. Figura do Marquês de Herval. (1) 

 

5.10.1.5. Caricaturas que representam as maiores preocupações dos rio-

grandinos: a estrada de ferro, cebolas do Egito e kalendas gregas. (4) 

 

5.10.1.6. Caricatura que retrata quão contente ficará a população após a 

conclusão das obras da estrada de ferro. (5) 

 

5.10.1.7. Caricatura criticando o Sr. Mané-mané. (8)  

 

5.10.1.8. Caricatura que critica aqueles que usam a Igreja para enriquecer. (8) 

 

 

5.10.2. O Diabrete 

 

5.10.2.4. Idem a 5.10.2.1. (2)  

 

5.10.2.5. Idem a 5.10.2.2. (2)  



 

 

 

5.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.10.3.2. Idem a 5.10.3.1. (2)  

 

5.10.3.3. SEM AUTOR. Engenheiro sui generis. Crítica às obras no canal da 

Rua Marquês de Caxias coordenadas por Mister Pinóia. (3) 

 

5.10.3.4. SEM AUTOR. Dissertações filosóficas. Crítica às moças que apenas 

se preocupam com namoros. (3) 

 

5.10.3.5. SEM AUTOR. Hebe. O Diabrete critica a conduta da companhia 

teatral Culto ao Progresso e elogia a atitude da Companhia Hebe, a qual convidou a 

imprensa e os clubes da cidade para assistirem seu espetáculo. (6) 

 

 

5.10.7. Anedotas 

 

5.10.7.1. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Trechos de um diálogo 

cômico entre Bressane e Bocage publicado em um livro comercializado pela Livraria 

Clássica Portuguesa. (7) 

 

5.10.7.2. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Piadas que ressaltam aspectos 

cômicos da sociedade rio-grandina. (7) 

 

 

5.10.9. Diversos 

 

5.10.9.4. SEM AUTOR. Marquês de Herval. Artigo que destaca a bravura e as 

benfeitorias do Marquês de Herval. O autor dirige à família seu pesar e condolências na 

ocasião do falecimento do Marquês. (2)  

 

5.10.9.5. SEM AUTOR. Apreensões... O autor revela uma preocupação devido 

à falta de notícias a respeito do Dr. Ávila. (3)  

 



 

5.10.9.6. SEM AUTOR. Ai que saudades! Autor lamenta a partida da 

companhia lírica. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 16, 12 de out. 1879. 

 

 

 

5.10.1. Caricatura  

 

5.10.1.9. Caricatura na qual O Diabrete critica os assinantes inadimplentes. (1) 

 

5.10.1.10. Caricatura que critica o descaso do governo com o comércio. (4) 

 

5.10.1.11. Cartaz que faz propaganda dos serviços litográficos prestados pel’O 

Diabrete. (5)  

 

5.10.1.12. Caricatura a respeito das rixas entre os jornais Gazeta e Diario do 

Rio Grande. (8) 

 

5.10.1.13. Figura de um homem insultando O Diabrete por ter publicado 

críticas a seu respeito. (8) 

 

 

5.10.2. O Diabrete 

 

5.10.2.6. Idem a 5.10.2.1. (2)  

 

5.10.2.7. Idem a 5.10.2.2. (2)  



 

 

 

5.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.10.3.6. Idem a 5.10.3.1. (2)  

 

5.10.3.7. SEM AUTOR. A virtude em pessoa. Crítica à popularidade e 

influência do Sr. Prata sobre os policiais, embora o comerciante tenha cometido vários 

crimes. (6) 

 

 

5.10.4. Matérias de natureza política 

 

5.10.4.1. SEM AUTOR. Política. Comentário sobre a instabilidade política 

instaurada devido à questão da elegibilidade dos acatólicos. (2) 

 

5.10.4.2. SEM AUTOR. É...? Questionamentos sobre a nomeação de um 

ministro. (6) 

 

 

5.10.9. Diversos 

 

5.10.9.7. SEM AUTOR. Estudos morais. Comentário sobre a saudade que os 

homens sentem de Mademoiselle Verneuil. (3) 

 

5.10.9.8. SEM AUTOR. Os nossos parabéns! O Diabrete parabeniza o Sr. 

Maia por ter recebido o título de major.(3) 

 

5.10.9.9. THIMÓTHEO. Pelotas. O correspondente relata que embora P. 

Fontoura não tenha discursado, Paulino prometeu discursas em homenagem a Gaspar 

Silveira Martins. Na correspondência, comenta ainda sobre a fama de D. Juan de Joany, 

elogia a atuação da polícia pelotense que determinou que o jogo de víspora não deve 

ultrapassar às 23 horas, critica os namoros dos jovens e solicita notícias de Torquato. (7) 

 

 

 



 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 19, 26 de out. 1879. 

 

 

 

5.10.1. Caricatura  

 

5.10.1.14. Caricatura a respeito do divertimento da moda: a briga de galos. (1) 

 

5.10.1.5. Caricatura que critica a falta de organização dos festejos em honra do 

Divino Espírito Santo, no Povo Novo. (4) 

 

5.10.1.6. Caricatura que retrata o Sr. Maracujá brincando com seus bonecos de 

corda. (5) 

 

5.10.1.7. Caricatura que mostra a insatisfação de Tio-lira em pertencer à 

irmandade. (5) 

 

5.10.1.8. Caricatura que critica a atitude das irmandades ao pedirem donativos. 

(5) 

 

5.10.1.9. Caricatura que critica a atitude de homens que brigam e depredam os 

prédios. O Diabrete solicita que a polícia tome providências em relação a tais 

comportamentos. (8) 

 

 

5.10.2. O Diabrete 

 

5.10.2.8. Idem a 5.10.2.1. (2)  

 

5.10.2.9. Idem a 5.10.2.2. (2)  

 

 

5.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.10.3.8. Idem a 5.10.3.1. (2)  



 

 

5.10.3.9. PIPILET. De porta em porta. Crítica à atitude de algumas irmandades 

católicas que batiam de porta em porta, arrecadando fundos para custear as festas em 

homenagens aos santos. (2) 

5.10.3.10. BARRIGA, O. Aviso a quem interessar. O autor critica a 

ambigüidade do anúncio publicado pelo Jockey Club de Pelotas, publicando, portanto, 

maiores esclarecimentos a respeito do evento. (3) 

 

5.10.3.11. SEM AUTOR. E se a moda pega?... Crítica à briga entre dois 

rapazes que disputavam o amor de uma moça. (3) 

 

 

5.10.4. Matérias de natureza política 

 

5.10.4.3. SEM AUTOR. Política. Comentário sobre a situação conturbada 

devido à discussão a respeito da elegibilidade dos acatólicos. (6) 

 

5.10.4.4. THIMÓTHEO. Pelotas. O correspondente comenta a organização do 

Partido Liberal. (7) 

 

 

5.10.6. Anúncios 

 

5.10.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 19, 9 de nov. 1879. 

 

 

 

5.11.1. Caricatura  

 



 

5.11.1.1. Figura de Ernesto Rossi. (1) 

 

5.11.1.2. O Diabrete homenageia um pintor no seu leito de morte. (4-5) 

 

5.11.1.3. Caricatura que zomba daqueles que esperavam receber cargos, após 

as eleições, e não os obtiveram. (8) 

 

 

 

 

 

5.11.2. O Diabrete 

 

5.11.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.11.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

5.11.3.2. SEM AUTOR. Mortos e vivos. Critica o comércio estabelecido na 

frente do cemitério e o comportamento das pessoas durante as visitas por ocasião do dia 

de finados. (2) 

 

5.11.3.3. SEM AUTOR. Vadios. Crítica aos sujeitos, que embora não 

trabalhem, passeiam bem vestidos pela cidade. (3) 

 

5.11.3.4. SEM AUTOR. Progressos... Crítica ao desembaraço com o qual 

namoram as jovens meninas. (6) 

 

5.11.3.5. SEM AUTOR. Votamos contra. Protesta contra a decisão do governo 

de liberar dez sinos da alfândega, sem impostos, para serem colocados na Igreja de São 

Rafael. (6) 

 



 

5.11.3.6. SEM AUTOR. Aos narigudos. Crítica aos narigudos. (7)  

 

 

5.11.4. Matérias de natureza política 

 

5.11.4.1. SEM AUTOR. Chegou a ocasião. Comenta que o Sr. Coronel de 

Jaguarão está na lista dos candidatos a senador e demonstra seu apoio a esta 

candidatura. (3)  

 

 

 

 

 

5.11.6. Anúncios 

 

5.11.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

5.11.7. Anedotas 

 

5.11.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas sobre situações do 

cotidiano do município do Rio Grande. (7) 

 

 

5.11.9. Diversos 

 

5.11.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Elogios à obra de poesias Aurora 

do Sul, de Damasceno Vieira. (2) 

 

5.11.9.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Comentário que revela admiração 

à figura de Rossi, publicada na primeira página, e cogita a vinda deste artista à 

província. (2) 

 



 

5.11.9.3. SEM AUTOR. Falou! Falou! Parabeniza o Sr. Paulino, que após um 

longo tempo de silêncio, discursou brilhantemente na Igreja Matriz. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 19, 9 de nov. 1879. 

 

 

 

5.11.1. Caricatura  

 

5.11.1.4. Caricatura que critica um homem que tem insultado O Diabrete. (1) 

 

5.11.1.5. Caricatura que compara o governador a um imponente caçador capaz 

de derrotar todos os problemas que afligem a sociedade. (4-5) 

 

5.11.1.6. Caricatura que critica o comportamento de Mané-mané. (8) 

 

5.11.1.7. Caricatura que critica as notícias, publicadas pelo Diario, o qual 

informou a população que a estrada de ferro já estaria em funcionamento. (8) 

 

 

5.11.2. O Diabrete 

 

5.11.2.2. Idem a 5.11.2.1. (2)  

 

 

5.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.11.3.7. Idem a 5.11.3.1. (2) 

 

5.11.3.8. SEM AUTOR. As más línguas. Crítica àqueles que têm o hábito de 

tecer comentários a respeito da vida alheia. (3-6) 

 



 

5.11.3.9. SEM AUTOR. Não se descuidem. Crítica o comportamento das 

viúvas que pretendem se casar novamente e alerta as mulheres para estas rivais em 

potencial. (6) 

 

 

5.11.7. Anedotas 

 

5.11.7.2. SEM AUTOR. Miscelânea. Lista que apresenta, com humor, fatos 

impossíveis de ocorrer. (7) 

 

 

5.11.8. Acontecimentos da semana 

 

5.11.8.1. SEM AUTOR. Os Fígaros. Comentário a respeito dos 

desentendimentos entre os barbeiros. (2-3)  

 

5.11.8.2. BRITO, O. Pelotas. Correspondente relata o funeral do General 

Osório e comenta que Juca Ulrich tornar-se-ia um homem sério, passando a atuar como 

professor da Luz. Ainda menciona que Cezar pretende se candidatar deputado e que há 

boatos a respeito do fechamento do Rink. (6-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 21, 23 de nov. 1879. 

 

 

 

5.11.1. Caricatura  

 

5.11.1.8. Figura de Manoel Moreira Ilha, bárbara e, traiçoeiramente, 

assassinado na capital da Província. (1) 

 

5.11.1.9. Caricatura que critica a reputação do novo ministro da guerra: O Sr. 

Conselheiro Paranaguá, a nomeação do Visconde de Pelotas, que foi nomeado ministro 

contra sua própria vontade. (4-5) 



 

 

5.11.1.10. Caricatura que critica a hipocrisia e o comportamento das pessoas 

durante a procissão de São Miguel. (8) 

 

 

5.11.2. O Diabrete 

 

5.11.2.3. Idem a 5.11.2.1. (2)  

 

 

5.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.11.3.10. Idem a 5.11.3.1. (2) 

 

5.11.3.11. SEM AUTOR. Camilo Castelo Branco. Crítica à atitude do escritor 

Camilo Castelo Branco por correr atrás de transeuntes com pedras na mão. Diante de tal 

atitude, O Diabrete duvida da sanidade mental do escritor. (2) 

 

5.11.3.12. SEM AUTOR. As procissões. Crítica às procissões religiosas. O 

autor considera as procissões um hábito retrógrado que “só depõe contra a civilização 

do povo e compromete o prestígio da religião católica”, já que o povo as encara como 

um acontecimento de diversão popular. (6) 

 

 

5.11.4. Matérias de natureza política 

 

5.11.4.2. SEM AUTOR. Política. Comentário sobre a disputa do poder por 

conservadores e liberais. Serão candidatos ao senado Sr. Ávila, Sr. Campelo e Sr. 

Afonso(diretor do Asilo). (2) 

 

 

5.11.5. Matérias literárias 

 

5.11.5.1. SEM AUTOR. Comentário elogiando a produção literária local, a 

qual “nada fica devendo aos povos mais adiantados”. Porém, o autor lamenta o hábito 

de muitos literatos de freqüentaram tavernas. (3) 



 

 

 

5.11.6. Anúncios 

 

5.11.6.2. Idem a 5.11.6.1. (2) 

 

 

5.11.8. Acontecimentos da semana 

 

5.11.8.3. SEM AUTOR. Seção telegráfica. Correspondente comunica que 

morreu o Neves, fecharam as Câmaras e que caiu o Morro Castelo sobre o Pão de 

Açúcar. (6) 

 

5.11.8.4. SEM AUTOR. Crônica da semana. Relato dos acontecimentos da 

semana: presença dos atores Verneuil, Lafourcade no município, naufrágio do navio 

Johane na localidade do Estreito, casamento do Sr.Azevedo com uma moça por ele 

próprio raptada, chegada de material para a construção do farol. (7)  

 

 

5.11.9. Diversos 

 

5.11.9.4. SEM AUTOR. A Ilma. Câmara Municipal. Solicitação de melhorias 

na iluminação do passeio municipal a fim de coibir a ação de ladrões que se aproveitam 

da escuridão para praticarem assaltos. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 23, 30 de nov. 1879. 

 

 

 

5.11.1. Caricatura  

 

5.11.1.11. Figura do contra almirante peruano Miguel Grau, morto no combate 

de Mejillones contra a esquadra chilena. (1) 



 

 

5.11.1.12. Caricatura que critica o comportamento dos políticos que desviam 

dinheiro dos cofres públicos enriquecendo ilicitamente. (4) 

 

5.11.1.13. Caricatura que satiriza a atuação da polícia no episódio do assalto ao 

quiosque. (4) 

 

5.11.1.14. Caricatura que critica as brigas entre as mulheres devido a disputas 

amorosas. (4) 

 

5.11.1.15. Caricatura criticando a iluminação pública. (4) 

 

5.11.1.16. Caricatura criticando a briga entre o chinês e o bodegão. (5) 

 

5.11.1.17. Caricatura que menospreza a beleza do crioulo Raymundo. (5) 

 

5.11.1.18. Caricatura que critica a atitude de muitos eleitores que, embora 

tenham prometido votar em um candidato, votaram em outro. (5) 

 

5.11.1.19. Caricatura que retrata o alvoroço causado pela jibóia encomendada 

por Zé Lisboa. (8) 

 

 

5.11.2. O Diabrete 

 

5.11.2.4. Idem a 5.11.2.1. (2)  

 

 

5.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.11.3.13. Idem a 5.11.3.1. (2) 

 

5.11.3.14. SEM AUTOR. As minhas ambições. Crítica aos critérios para 

escolha de pessoas para ocuparem cargos políticos e administrativos. (2-3) 

 



 

5.11.3.15. SEM AUTOR. Qui pro quo. Crítica ao comportamento galanteador 

de alguns homens. (3) 

 

5.11.3.16. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente envia carta a O Diabrete, 

criticando o público que freqüenta o Rink por não serem elegantes, acusando Ignácio 

Pires de freqüentar, assiduamente, os leilões para angariar fundos para poder se casar; 

criticando Joany por estar engordando e Zeca Simões por ter alugado um camarote para 

assistir um espetáculo em italiano, mesmo sem entender este idioma. (6) 

 

 

5.11.5. Matérias literárias 

 

5.11.5.2. SANTOS, Lycurgo dos. O poeta. Poema de dez sextetos que cantam 

o ofício do poeta ao longo da história. (7)  

 

 

5.11.7. Anedotas 

 

5.11.7.2. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas sobre os casamentos por 

interesse. (7) 

 

 

5.11.8. Acontecimentos da semana  

 

5.11.8.5. SEM AUTOR. Crônica semanal. Relato dos acontecimentos da 

semana: Lisboa trouxe uma jibóia do Pará, o dono do quiosque, após ter sido roubado, 

recepcionou uma visita a tiros, os pretos João e Tomé brigaram, no Mercado Público, 

disputando o amor de Faustina, o papagaio do bodegão fugiu, partiu a Companhia de 

Ópera Bufa. (6)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 23, 1° de dez. 1879. 

 

 



 

 

5.12.1. Caricatura  

 

5.12.1.1. Caricatura que retrata um político sentindo-se lesado pelo processo 

eleitoral, considerando-se traído pelos eleitores. (1) 

 

5.12.1.2. Caricatura que retrata atos de vandalismo praticados no município do 

Rio Grande. (4) 

 

5.12.1.3. Caricatura que critica o comportamento de Chico Galinha. (4) 

 

5.12.1.4. O Diabrete faz uso da caricatura para, ironicamente, cumprimentar as 

companhias teatrais Atália e Culto ao Progresso. (4) 

 

5.12.1.5. Caricaturas a respeito de acontecimentos recentes: um marinheiro 

esfaqueando uma mulata, a apresentação de um mágico, roubos, apresentação do Clube 

Saca-rolhas. (5) 

 

5.12.1.6. Caricatura que retrata Dr. Flores desconsolado por ter perdido a 

cadeira no senado. (8) 

 

5.12.1.7. Caricatura a respeito da morosidade das obras no Pão de Açúcar. (8) 

 

 

5.12.2. O Diabrete 

 

5.12.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

5.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.12.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

 



 

5.12.4. Matérias de natureza política 

 

5.12.4.1. SEM AUTOR. Ao corpo eleitoral. O Diabrete agradece o apoio dos 

eleitores que corresponderam aos seus apelos, elegendo o chefe da guarda cívica de 

Jaguarão. (2) 

 

5.12.4.2. O DIABRETE. Carta ao Dr. Arruda. O Diabrete cumprimenta o Dr. 

Arruda, que embora tenha sido humilhado pelo Diário de Pelotas, reagiu, dando-lhes 

uma lição, permanecendo fiel às suas convicções políticas e apoiando o Marquês de 

Herval. (2-3) 

 

5.12.4.3. SEM AUTOR. Política de alta escola. Comentário sobre a eleição de 

senadores. O Diabrete critica a escolha dos rio-grandinos, lamentando que não tenham 

eleito Dr. Affonso Alves ao invés do Dr. Flores, questionando a idoneidade do processo 

eleitoral. (6-7)  

 

 

5.12.6. Anúncios 

 

5.12.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

5.12.7. Anedotas 

 

5.12.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas que exploram o 

contraste entre a mordomia e a opulência em vivem os políticos e a miséria na qual vive 

o povo. (7) 

 

 

5.12.9. Diversos  

 

5.12.9.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. O Diabrete declara seu apoio a J. 

J. César. (2) 

 



 

5.12.9.2. SEM AUTOR. Isto agora é mais sério. Comentário sobre a existência 

de duas imagens na irmandade da Nossa Senhora da Conceição: uma sendo nova e outra 

velha. O Diabrete questiona qual imagem irá ocupar o altar. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 23, 1° de dez. 1879. 

 

 

 

5.12.1. Caricatura  

 

5.12.1.8. Caricatura através da qual O Diabrete pede ao Maruí452 que apareça, 

pois, embora seus redatores tivessem prometido a publicação do hebdomadário, este 

ainda não estava circulando. (1) 

 

5.12.1.9. Caricatura que compara os políticos aos Reis Magos que seguem em 

caravana para Pelotas perseguindo a estrela do poder. (4-5) 

 

5.12.1.10. Caricatura a respeito do grande número de companhias teatrais que 

surgiram no município. Neste período, havia seis companhias teatrais em Rio Grande. 

(8) 

 

 

5.12.2. O Diabrete 

 

5.12.2.2. Idem a 5.12.2.1. (2) 

 

 

5.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.12.3.2. Idem a 5.12.3.1. (2) 

                                                
 

452 Maruí, jornal caricato que circulou na cidade do Rio Grande, de janeiro de 1880 a 
maio de 1882 



 

 

5.12.3.3. SEM AUTOR. Todos aprovados! Crítica a qualidade do ensino 

ministrado pelas escolas públicas. (2) 

 

5.12.3.4. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente critica a atitude do Diário de 

Pelotas que tenta demonstrar que Dr. Luiz Flores é um político sem fé e crenças 

políticas. O autor ainda apresenta críticas à atuação da polícia e à criação de novas 

escolas. (6) 

 

 

5.12.5. Matérias literárias 

 

5.12.5.1. MENEZES, Tobias B. de. O gênio da humanidade. Poema de seis 

décimas. O poeta reflete sobre Deus, o verdadeiro gênio da humanidade, presente em 

todos os momentos da história. (7) 

 

 

5.12.8. Acontecimentos da semana 

 

5.12.8.1. SEM AUTOR.  Telegramas. Seção que publica notícias da corte 

enviadas pelo correspondente d’O Diabrete. As notícias comunicam uma provável 

revolução na Bahia devido à proibição de se comer pimenta e vatapá por causarem 

beribéri, e ao pedido de estudos sobre semelhante fenômeno devido à ingestão de cana-

de-açúcar no Mato Grosso. Comenta que ainda que o bispo do Pará permitisse que a 

Senhora de Nazareth fosse conduzida por maçons, que os deputados da nossa província 

foram bem recepcionados na Paraíba. O correspondente informa também: que 

artilheiros morreram na Espanha, durante salva tiros em homenagem ao casamento do 

rei Afonso XII, que o governo francês fez um empréstimo para estabelecer uma linha de 

paquetes a vapor entre o porto de Havre e nossa Província e pede que parabenize a 

Gazeta de Porto Alegre ou ao Koseritz. (3) 

 

5.12.8.2. SEM AUTOR. Um acontecimento. Comentário sobre a vontade do Sr. 

Manoel Maria da Rosa em dar uma lição no repórter do Diario do Rio Grande que 

publicou uma nota mencionando que ele estava sendo procurado pela polícia. (6) 

 

 



 

5.12.9. Diversos 

 

5.12.9.3. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. A redação agradece os vários 

exemplares de jornais recebidos enviados de Paris, Viena, Berlim e São Petersburgo, em 

troca prometem enviar um exemplar d’O Diabrete, “que não é folha política e sim 

caricata, o que vem ser a mesma coisa”. Na mesma coluna, anuncia a publicação da 

Gazeta da Colônia e aumento da tiragem do Jornal do Comércio, de Pelotas, o qual 

solicitou o apoio d’O Diabrete. (2)  

 

5.12.9.4. SEM AUTOR. Parabéns à província! O Diabrete saúda o Sr. João 

Pedro Caminha que assumiu a direção do Jornal do Comércio de Pelotas. (3) 

 

5.12.9.5. THEOBALDO. Quando se amarravam cães com lingüiças.  

Comentário a respeito da origem e significação do ditado popular: quando se 

amarravam cães com lingüiças. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 5, n. 27, 28 de dez. 1879. 

 

 

 

5.12.1. Caricatura  

 

5.12.1.11. Caricatura que mostra O Diabrete desejando boas festas aos seus 

favorecedores. (1)  

 

5.12.1.12. Caricatura a respeito do desabamento do forro do prédio da 

alfândega. (4) 

 

5.12.1.13. Caricatura que critica o Mané-mané. (5) 

 

5.12.1.14. Caricatura que retrata o baile de máscaras promovido pelo Rink. (5) 

 

5.2.1.15. Caricatura que critica as brigas ocorridas na noite de Natal. (5) 



 

 

5.12.1.16. Caricatura que apresenta O Diabrete escorraçando o ano de 1879. 

(8) 

 

 

5.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

5.12.3.5. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica à situação política da 

Europa, ao jornal publicado por João César por resumir-se a criticar o Diario do Rio 

Grande e a briga que ocorreu durante a missa de Natal na Igreja do Carmo. (2) 

 

5.12.3.6. SEM AUTOR. O Natal. Crítica às comemorações da noite de Natal 

devido aos excessos cometidos por alguns cidadãos. (2)  

 

5.12.3.7. SEM AUTOR. Três vezes nada a nada. Crítica ao Jornal do 

Comércio, o qual não apresenta bons artigos e utiliza-se da técnica da cola e tesoura 

para compor seus artigos. (2) 

 

5.12.3.8. SEM AUTOR. Sociedades dramáticas. Crítica ao entretenimento fútil 

promovido pelas companhias teatrais que em nada contribuem na preparação dos jovens 

para o mercado de trabalho. (6) 

 

5.12.3.9. SEM AUTOR. Le monde marche. Crítica ao modo fanático como o 

povo recepcionou Gaspar Silveira Martins, na cidade de Santa Maria, pois as pessoas, 

visando reverenciar o político, desencilharam os cavalos, substituindo-os, puxando a 

carroça. (7) 

 

 

 

 

 

5.12.9. Diversos 

 

5.12.9.6. SEM AUTOR. E o repórter? Solicita notícias do repórter do Diario 

do Rio Grande, julgando ser uma estratégia o seu sumiço, tendo em vista a sua 



 

popularidade, já que tem proferido muitas acusações a ilustres cidadãos rio-grandinos. 

(3) 

 

5.12.9.7. SEM AUTOR. Conferência. Elogios ao discurso do Sr. Joaquim 

Gomes Campos Júnior proferido na Instrução e Recreio a respeito do catolicismo. (6) 

 

5.12.9.8. THEOBALDO. Ovo de Colombo. Comentário sobre a origem da 

expressão “ovo de Colombo”. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 01, ? de jan. 1880. 

 

 

 

6.1.1. Caricatura  

 

6.1.1.1. Figura da jovem Martiminiana Pereira Côrrea, falecida dia 4 de janeiro 

de 1880. (1) 

 

6.1.1.2. Caricatura que comemora a conclusão da tão esperada estrada de ferro. 

(4-5) 

 

6.1.1.3. Caricatura que apresenta os três Reis Magos (dois engenheiros e um 

concessionário), anunciando a chegada do progresso através da estrada de ferro. (8) 

 

 

6.1.2. O Diabrete 

 

6.1.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

6.1.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

6.1.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores que não foram publicadas. (2)  

 

 

6.1.4. Matérias de natureza política 

 

6.1.4.1. O DIABRETE. Petição de Graça. O Diabrete implora que o imperador 

escolha Dr. Flores para ocupar uma vaga no senado, tendo em vista suas bem-feitorias, 

dizendo ser ele o único que possa substituir dignamente o Marquês de Herval. (2-3) 

 

6.1.4.2. SEM AUTOR. Assunto concluído. O autor diz terem terminado as 

discussões sobre a ocupação dos cargos políticos. (6) 

 

 

6.1.5. Matérias literárias 

 

6.1.5.1. MARQUES, Francisco. Mais uma economia. Soneto no qual o eu-

lírico critica o imposto que desejavam que os homens solteiros pagassem. (7) 

 

 

6.1.7. Anedotas 

 

6.1.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas que exploram a 

comicidade de aspectos pitorescos do município do Rio Grande. (7) 

 

 

6.1.9. Diversos 

 

6.1.9.1. GRANDE, Município do Rio. Benza-nos Deus! Comentário a respeito 

da presença do Dr. Miguel Rodrigues Barcelos, que segundo a opinião do município 

tem o defeito de ser conversador. O município elogia Gaspar Silveira Martins e critica 

os jornalistas liberais: César e João Fernandes que não noticiaram a presença de Gaspar 

por serem conservadores. (2) 

 



 

6.1.9.2. SEM AUTOR. Ece homo! Comentário que compara os dois 

engenheiros e um concessionário da estrada de ferro aos três Reis Magos que iriam 

anunciar a chegada do Messias: o progresso. (3) 

 

6.1.9.3. SEM AUTOR. Pelotas. Correspondência que comenta a traição de 

alguns políticos ao Dr. Flores, critica o público que freqüenta o Rink, critica as atitudes 

do subdelegado, elogia a qualidade dos jornais que circulam em Pelotas e comenta que 

Dr. Afonso vai vender os perus, galinhas e ovos que havia comprado para o banquete 

que aconteceria, caso tivesse sido eleito. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 02, 9 de jan. 1880. 

 

 

 

6.1.1. Caricatura  

 

6.1.1.4. Figura de Antonio Feliciano de Castilho. (1) 

 

6.1.1.5. Caricatura a respeito da frieza com qual a cidade de Pelotas 

recepcionou o imperador do Espírito Santo. No quadro seguinte, a caricatura retrata a 

indignação manifestada pela população de forma calorosa, uma vez que o imperador 

partiu da cidade levando uma significativa quantia em dinheiro. (4-5) 

 

6.1.1.6. Caricatura que retrata o Sr.Conde de Mattosinhos entregando seus 

escravos. (8) 

 

6.1.1.7. Caricatura que critica a loteria de São Paulo. (8) 

 

 

6.1.2. O Diabrete 

 

6.1.2.2. Idem a 6.1.2.1. (2) 

 



 

6.1.2.3. O DIABRETE. O Diabrete publica um artigo esclarecendo o leitor os 

esforços que tem feito para lhes apresentar um trabalho de qualidade, mantendo-se fiel 

ao seu lema “Ridendo castigat mores, é rindo-se que se castigam os maus costumes: é 

isso que temos feito sem ofensa a sociedade honesta no seio da qual vivemos.” 

Esclarece aos leitores que nenhum outro periódico deste gênero tem podido “rivalizar” 

com seu trabalho. Assim, tornar-se justo que o público leitor continue apoiando, 

auxiliando e disponibilizando recursos para a condição do seu trabalho. (2) 

 

6.1.2.4. O DIABRETE. Declaração. A redação d’O Diabrete declara que o Sr. 

Amado Francisco dos Reis deixou de ser o caixeiro, cobrador e entregador do periódico. 

(7) 

 

 

6.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.1.3.2. Idem a 6.1.3.1. (2)  

 

6.1.3.3. SEM AUTOR. Rio Grande. Crítica às mulheres que trocam bisnagadas 

de água na Praça Municipal. (2-3) 

 

6.1.3.4. SEM AUTOR. Praga lotérica. Crítica aos organizadores da loteria de 

São Paulo que enriquecem com o número excessivo de sorteios acumulados. (3) 

 

6.1.3.5. SEM AUTOR. Descoberta importante. Crítica aos anúncios de 

armazém na Rua Riachuelo, o qual, ao invés de vender queijos, vende “queixos”. (3) 

 

6.1.3.6. SEM AUTOR. São José do Norte. Crítica ao comportamento do 

Sr.Castelo que falsificando assinaturas caloteou o Sr.Espíndola. (6) 

 

 

6.1.5. Matérias literárias 

 

6.1.5.2. MORAES F°., Dr.Mello. Emigração. Poema de doze quadras que 

exaltam a América, o trabalho dos emigrantes as fazendas brasileiras e a escravidão dos 

negros. (6-7) 

 



 

6.1.5.3. JOCA. Qual é o médico?.Qual é o burro? Poema de quatro décimas. 

Poema que apresenta a descrição de um médico montado em um jumento. O médico é 

confundido com o animal devido ao modo como trata seus pacientes. (7) 

 

 

6.1.6. Anúncios 

 

6.1.6.1. SEM AUTOR. Anúncio de venda de um quadro alegórico do Visconde 

do Rio Branco ao preço de 1$000. (7) 

 

 

6.1.8. Acontecimentos da semana 

 

6.1.8.1. SEM AUTOR. Teatro. Comunicado das peças que estão em cartaz 

durante essa semana. (6) 

 

 

6.1.9. Diversos 

 

6.1.9.4. SEM AUTOR. Homenagem ao mérito. Artigo que homenageia o 

primeiro literato português da moderna geração: Antonio Feliciano de Castilho. (2) 

 

6.1.9.5. SEM AUTOR. Teatro. Elogio às apresentações do Sr. Simões. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 28, 11 de jan. 1880. 

 

 

 

6.1.1. Caricatura  

 

6.1.1.8. Caricatura na qual O Diabrete cumprimenta o Maruí.  (1) 

 



 

6.1.1.9. Caricaturas que retratam as manifestações populares e criticam o 

governo por se fazer de surdo diante do descontentamento do povo. (4-5) 

 

6.1.1.10. Caricatura na qual o Maruí questiona O Diabrete sobre sua aceitação 

no município do Rio Grande. (8) 

 

 

6.1.2. O Diabrete 

 

6.1.2.5. Idem a 6.1.2.1. (2) 

 

 

6.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.1.3.7. Idem a 6.1.3.1. (2)  

 

6.1.3.8. SEM AUTOR. Os marchantes. Crítica à elevação do preço da carne. O 

Diabrete pensa que a Câmara, em defesa do povo, deveria impedir que os comerciantes 

elevassem os preços. (3) 

 

6.1.3.9. SEM AUTOR. Especulação. Crítica aos mascarados que andam pelas 

ruas perturbando o sono da gente séria. O Diabrete julga inadmissível que Rio Grande 

continue cultuando “tradições de um tempo de superstições, de obscurantismo e de usos 

que atual civilização repele”. O Diabrete considera a tradição do terno de reis plausível 

apenas em localidades da zona rural. (7)  

 

 

6.1.4. Matérias de natureza política 

 

6.1.4.3. SEM AUTOR. Governo de vintém.  Comenta a crise e queda de 

popularidade do governo devido à criação do imposto do vintém. (2-3) 

 

 

 

 

 



 

6.1.5. Matérias literárias 

 

6.1.5.4. SEM AUTOR. É o governo o culpado. Poema de nove sextetos de 

versos regulares que atribuem ao governo a culpa pela crise enfrentada pelo país. (6)  

 

6.1.5.5. D’ALMEIDA, Filinto. Educação. Soneto em tom narrativo que relata 

os lamentos de um rapaz que tem que educar e sustentar seu irmão caçula que vive a lhe 

explorar. (7) 

 

 

6.1.6. Anúncios 

 

6.1.6.2. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.1.8. Acontecimentos da semana 

 

6.1.8.2. SEM AUTOR. Telegramas. Comentário sobre as manifestações 

populares, no Rio de Janeiro, contra o imposto do vintém. (3) 

 

 

6.1.9. Diversos 

 

6.1.9.6. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. O Diabrete cumprimenta o Maruí e 

deseja muita prosperidade ao novo colega. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 29, 18 de jan. 1880. 

 

 

 

6.1.1. Caricatura  



 

 

6.1.1.11. Caricatura de Dr. Affonso Perneta dos Asilos, que a pedido de 

diversas famílias pelotenses, é retrato como um homem travestido sob a legenda “D. 

Affonsina Perneta dos Asilos.” (1)  

 

6.1.1.12. Caricatura através da qual O Diabrete cumprimenta o seu Maneca. (4) 

 

6.1.1.13. Caricatura na qual o Maruí lamenta a falta de amigos, restando-lhe 

apenas seu cão Venenoso. (4) 

 

6.1.1.14. Caricatura na qual O Diabrete se apresenta como amigo do Maruí. (4) 

 

6.1.1.15. Caricatura que critica os casamentos em que as noivas arrastam os 

noivos para o altar. (5)  

 

6.1.1.16. Caricatura a respeito da impossibilidade do Messias, o progresso, 

levar a estrada de ferro até Canguçu, conforme almejavam os pelotenses. (5) 

 

6.1.1.17. Caricatura que retrata Tito-tira, assinante do Maruí, devolvendo um 

exemplar por já ter muitos mosquitos em sua residência. (5) 

 

6.1.1.18. Caricatura que retrata um caixeiro que traiu a decisão de sua categoria 

de não abrir os estabelecimentos nos domingos e dias santificados. O Diabrete 

manifesta sua opinião dizendo que este cidadão deveria ser apedrejado por ter tomado 

tal atitude. (8) 

 

 

6.1.2. O Diabrete 

 

6.1.2.6. Idem a 6.1.2.1. (2) 

 

 

6.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.1.3.10. Idem a 6.1.3.1. (2)  

 



 

6.1.3.11. SEM AUTOR. Gente fina. Crítica à hipocrisia e preconceito da elite 

social que julga que apenas os negros e pobres são passivos de cometerem delitos. (3) 

 

6.1.3.12. SEM AUTOR. As bisnagas. Crítica ao hábito das bisnagadas de água. 

(3-6) 

 

6.1.3.13. SEM AUTOR. A polícia e a imprensa. Crítica à seriedade e atuação 

da polícia e da imprensa diária, dita séria. (6) 

 

6.1.3.14. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente critica personagens da 

sociedade pelotense, comentando que o Cabrion tem se divertido muito às custas destes 

tipos. (6) 

 

 

6.1.4. Matérias de natureza política 

 

6.1.4.4. SEM AUTOR. O nosso manifesto. O Diabrete manifesta que ainda que 

não concorde com o pagamento das taxas estabelecidas pelo governo, não apóia as 

reações populares, uma vez que foi o próprio povo que elegeu este governo que tanto 

critica. (2-3) 

 

6.1.4.5. SEM AUTOR. Telegramas. Correspondente envia notícias a respeito 

da crise no ministério e comenta que o vigário Francisco Rodrigues, de São José do 

Norte, fôra indicado para a vaga de bispo de Pernambuco. Comenta ainda as intenções 

de Buenos Aires de conquistar o Brasil. (7) 

 

 

6.1.7. Anedotas 

 

6.1.7.2. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas sobre os ingleses. (7)  

 

 

6.1.9. Diversos 

 

6.1.9.7. SEM AUTOR. Fechamento de portas. O Diabrete apóia a decisão da 

classe caixeiral de fechar os estabelecimentos aos domingos e dias santificados. (6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 30, 25 de jan. 1880. 

 

 

 

6.1.1. Caricatura  

 

6.1.1.19. Figura do escritor rio-grandino Argemiro Galvão. (1) 

 

6.1.1.20. Caricaturas que criticam personagens do município do Rio Grande. 

(4-5) 

 

6.1.1.21. Caricatura na qual O Diabrete alerta o Maruí que o pagamento das 

assinaturas deve ser adiantado, pois o pagamento, no final do contrato, apenas lhe 

acarretará muitos calotes. (4) 

 

6.1.1.22. Caricatura na qual O Diabrete apresenta, com comicidade, o pessoal 

da redação do Maruí: o desenhista é uma tartaruga; o impressor, um burro; o 

proprietário, um camelo; o redator um negro e seu fiel, feroz, cão de guarda, Venenoso. 

(8) 

 

 

6.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.1.3.15. Idem a 6.1.3.1. (2) 

 

 

6.1.4. Matéria de natureza política 

 



 

6.1.4.6. LISTO, K. E não caiu ainda! Crítica ao ministério de 5 de janeiro. O 

autor surpreende-se, que apesar das críticas populares, o ministério ainda não tenha 

caído. (2) 

 

 

6.1.5. Matérias literárias 

 

6.1.5.6. BRITO, João de. Poesia. Poesia de sete décimas em homenagem a 

Carlos Gomes, recitada por ocasião da apresentação do Guarani. (6-7) 

6.1.8. Acontecimentos da semana 

 

6.1.8.3. VILHAS, K. Questão do dia. Comentário sobre a polêmica provocada 

pelo Correio Mercantil, o qual noticiou que a estrada de ferro passaria por Canguçu e 

Bagé, segundo a promessa do engenheiro. A notícia foi festeja em ambas as cidades. 

Como a promessa não se concretizou, houve manifestação de insatisfação da população. 

(3-6) 

 

6.1.8.4. SEM AUTOR. Piadas. O autor comenta, que embora houvessem 

boatos sobre a vinda do artista italiano a Rio Grande e Pelotas, este não apareceu; 

questiona se o Saca-rolhas sairá amanhã ou não e comunica que o clube Diógenes sairá 

amanhã, em desfile carnavalesco, representando de modo caricato figuras do município 

do Rio Grande. (7) 

 

 

6.1.9. Diversos 

 

6.1.9.8. TUBI, K. Fechamento das portas. O autor manifesta-se a respeito do 

horário de fechamento dos estabelecimentos comerciais, os quais, em sua opinião, 

deveriam fechar às 15 horas e não às 10 horas como querem os caixeiros. (2-3) 

 

6.1.9.9. SEM AUTOR. O Diabrete agradece o apoio do Jornal do Comércio e 

em retribuição, oferece hospedagem ao redator, convidando-o para vir a Rio Grande 

para os festejos de Nossa Senhora dos Navegantes. (6) 

 

 

 



 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 31, 1° de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  

 

6.2.1.1. Caricatura que critica um homem por tomar decisões de besta. (1) 

 

6.2.1.2. Caricatura a respeito dos hábitos das bisnagadas na Praça Municipal. 

(4-5) 

 

6.2.1.3. Caricatura que retrata a briga ente o vigário e o pastor Vanordem. (8) 

 

6.2.1.4. Caricatura que apresenta uma pessoa escorraçando os redatores do 

Maruí. (8) 

 

 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

6.2.2.2. EMPRESA, A. Declaração. O Diabrete declara que não é devedor de 

H. Gonzalez, mas este é quem deve à redação. (7) 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.2.3.2. SEM AUTOR. Políticos e açougueiros. Crítica aos políticos e 

açougueiros que apenas visam enriquecer através da exploração do povo. (2) 

 

 



 

6.2.4. Matérias de natureza política 

 

6.2.4.1. TUBI, K. Rumores... O autor comenta os rumores a respeito da escolha 

de Dr. Henrique d’Ávila para uma vaga no senado e a respeito da aceitação ou não do 

bispado do Recife pelo vigário de São José do Norte. (3) 

 

6.2.4.2. SEM AUTOR. Última hora. Telegrama da Corte comunica a queda do 

ministério. (7) 

 

 

 

 

 

6.2.8. Acontecimentos da semana 

 

6.2.8.1. VILHAS, K. Crônica da semana. Comentário a respeito das brigas 

durante as eleições da Biblioteca e sobre o fato de o Diógenes ter entregado a bandeira à 

Floresta Rio-Grandense. (3-6) 

 

6.2.8.2. LISTO, K. Piadas. Autor comenta que os comerciantes lucram com as 

vendas para a confecção de fantasias carnavalescas. (7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.1. LISTO, K. Um edifício modelo. O autor comenta que, embora a 

imprensa diária critique a construção do novo prédio da alfândega, não se pode 

condenar os construtores, antes que o mesmo caia, pois apenas o teto ameaça a cair, 

enquanto o alicerce se mantém robusto. (3) 

 

6.2.9.2. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente comenta que a qualidade do 

Maruí é superior a d’O Diabrete; que os jornais da imprensa diária em Pelotas estão em 

trégua, que os pais estão retirando seus filhos de cursos noturnos na biblioteca; que Dr. 

Affonso teme a concorrência de Flores e Gaspar na disputa por vaga no senado; lamenta 

o desaparecimento de Paulino Fontoura e seus brilhantes discursos. (6-7)  

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 32, 9 de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  

 

6.1.2.5. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando outro periódico 

caricato. (1) 

 

6.1.2.6. Caricatura que apresenta os repórteres d’O Diabrete à procura de 

novidades. (4-5) 

 

6.1.2.7. Caricaturas que criticam o comportamento de algumas pessoas durante 

as festas de carnaval. (8) 

 

 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.3. Idem a 6.2.2.1. (2) 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.3. Idem a 6.2.3.1. (2) 

 

6.2.3.4. LISTO, K. No passeio. Crítica ao hábito dos rapazes bisnagarem com 

água o pescoço e o rosto das moças. (6) 

 

6.2.3.5. SEM AUTOR. Dente por dente, olho por olho. Crítica à H. Gonzalez, 

chamando-o de: “Infame ladrão!” (7)   

 

 

6.2.4. Matérias de natureza política 



 

 

6.2.4.3. TUBI, K. Política. O autor comenta que o telegrama publicado no 

número anterior estava equivocado, pois o ministério não caiu conforme havia sido 

informado. O autor ainda comunica que a nomeação de alguns nomes para cargos da 

Guarda Nacional, os impedem de concorrer nas eleições. Nas eleições, em São José do 

Norte, não vencerão os apoiados pelo Sr. Sinimbu, pois não nomeou o Sr. Castelo e o 

Sr. Ricardo para altos cargos, conforme havia prometido. Pelotas, por sua vez, deverá 

nomear nomes fortes para a Guarda Nacional para dar sustentabilidade ao governo. (2-

3) 

 

 

 

 

6.2.8. Acontecimentos da semana 

 

6.2.8.3. SEM AUTOR. O baile do Diógenes. Comentário sobre os preparativos 

e ansiedade das pessoas em participarem do baile do clube Diógenes. (7) 

 

6.2.8.4. SEM AUTOR. Saca-rolhas. Autor comunica que o Bloco Saca-rolhas 

sairá às ruas. (7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.3. SEM AUTOR. Cesta da Papelada.  Comunica que funcionários da 

alfândega enviam carta à redação agradecendo-a pela preocupação com suas saúdes. (2) 

 

6.2.9.4. SEM AUTOR. Proclamação aos clubes carnavalescos. O Diabrete 

pede à população que comemore o carnaval sem confusões. (2) 

 

6.2.9.5. SEGISMUNDO. Festa no Norte. Elogios à festa, à hospitalidade e à 

cordialidade do povo de São José do Norte. (3) 

 

 

 

 



 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 7, 13 de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  

 

6.2.1.8. Figura do Dr. José Muniz Cordeiro Gitahy, cirurgião. (1) 

 

6.2.1.9. Caricaturas a respeito das possíveis candidaturas às eleições. (4-5)  

 

6.2.1.10. Caricatura a respeito do aumento de matrimônios de soldados. O 

Diabrete menciona que talvez os soldados estejam se casando para aumentar o 

contingente do Exército, caso aja algum conflito com os argentinos. (8) 

 

6.2.1.11. Caricatura que critica uma moça que se banhou nas águas da Ilha da 

Macega à luz de lampiões. (8)  

 

 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.4. Idem a 6.2.2.1. (2) 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.6. Idem a 6.2.3.1. (2) 

 

6.2.3.7. PASTÉIS, SIMPHRÔNIO dos. Pancadinhas de amor. Crítica aos 

jovens que, loucamente apaixonados, raptam suas amadas. (3) 

 

 

6.2.5. Matérias literárias 

 

6.2.5.1. F. Poesia. Poema de quatro décimas. O eu-lírico revela amar mais seu 

cavalo do que sua mulher. (7) 

 



 

 

6.2.6. Anúncios 

 

6.2.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.6. SEM AUTOR. Dr. José Moniz Cordeiro Gitahy. Artigo que elogia os 

serviços prestados pelo médico que trabalhou durante a Guerra do Paraguai, auxiliando 

o Exército Brasileiro e revela solidariedade com a família na ocasião do seu 

falecimento. (2) 

 

6.2.9.7. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário a respeito da 

armadilha que será para o povo a loteria do Ipiranga, que se realizará dia 26 de 

fevereiro, no município, a respeito dos preparativos dos clubes de Carnaval, e sobre o 

corte de água devido à falta de pagamento. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 33, 15 de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  

 

6.2.1.12. Caricatura na qual O Diabrete despede-se do Carnaval. (1)  

 

6.2.1.13. Caricatura que apresenta a figura de um cavaleiro e seu cavalo. (4-5) 

 

6.2.1.14. Caricatura a respeito das disputas dos cargos políticos. (8) 

 

 



 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.5. Idem a 6.2.2.1. (2) 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.8. Idem a 6.2.3.1. (2) 

 

 

6.2.4. Matérias de natureza política 

 

6.2.4.4. TUBI, K. Política. Autor comenta que o órgão liberal cortou relações 

com o presidente da Província. No mesmo artigo, o autor declara que O Diabrete não 

apóia nenhuma das partes porque julga que ambas devam lutar para o engrandecimento 

da sociedade, pede provas que comprovem que o presidente da Província “afronta os 

brios rio-grandenses”. (2-3) 

 

 

6.2.8. Acontecimentos da semana 

 

6.2.8.4. LISTO, K. Piadas. O autor comenta que a polícia tem a intenção de 

proibir que as pessoas saiam às ruas de máscaras e trajando fardas, a população está 

assustada com o surto de febre amarela, o pastor Vanordem e o Padre Vigário 

pretendiam desfilar fantasiados durante o carnaval. (7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.8. SEM AUTOR. Pensamento. Convite para o enterro do Carnaval. (3) 

 

6.2.9.9. SEM AUTOR. O baile. Elogios ao baile do Diógenes. (3-6) 

 

6.2.9.10. SEM AUTOR. Carnaval. Reclamação a respeito do fato da imprensa 

diária ter esgotado as matérias de notícias a respeito do carnaval. (6) 

 



 

6.2.9.11. THIMÓTHEO. Pelotas. Comentário sobre o carnaval de Pelotas. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 34, 21 de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  

 

6.2.1.15. Figura do Coronel Joaquim Côrrea de Farias. (1) 

 

6.2.1.16. Caricaturas que criticam o Vigário, Mané-mané e outros personagens 

do município do Rio Grande. (4-5) 

 

6.2.1.17. Caricatura de um barbeiro espanhol. (8) 

 

 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.6. Idem a 6.2.2.1. (2) 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.9. Idem a 6.2.3.1. (2) 

 

 

6.2.4. Matérias de natureza política 

 

6.2.4.5. SEM AUTOR. Escolha senatorial.  Crítica à imprensa diária que se 

limitou a noticiar apenas sobre os dois nomes mais votados. O Diabrete tem a 

convicção de que o escolhido seja o General das forças jaguarenses. (2)  

 



 

6.2.4.6. TUBI, K. Gato morto. Comenta que embora a imprensa oposicionista 

diga que o presidente da Província é gato morto, continua manifestando críticas a seu 

respeito. (3) 

 

6.2.4.7. SEM AUTOR. Exercício de maromba. Comentário sobre a propaganda 

que o Diário de Pelotas faz contra os marombeiros, políticos que mudam 

constantemente de ideologia política ou mantém-se “em cima do muro” a fim de se 

manterem sempre ao lado da situação. O Diabrete questiona quem são os políticos 

atacados pelo Diário de Pelotas. (7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.12. SEM AUTOR. Enterramento. Comenta o saudosismo das pessoas 

devido ao término do carnaval. (3) 

 

6.2.9.13. ELPÍDIO. Folhetinistas. Comenta a abundância de folhetinistas que 

surgiram no período de carnaval e deseja-lhes vida longa por terem quebrado a 

monotonia. (6) 

 

6.2.9.14. JULIEN, Paulo. Aos fiscais. Cidadão afirma que os fiscais da Câmara, 

além de “fiscalizar a limpeza das ruas, o fechamento das tavernas nos horário 

determinados, a pureza do leite exposto à venda, devem se preocupar com os cães 

vadios”. (6) 

 

6.2.9.15. SEM AUTOR. Pelotas. Correspondência comentando a ressaca da 

população devido aos festejos de Momo e os desentendimentos entre os políticos. (6-7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 38, 29 de fev. 1880. 

 

 

 

6.2.1. Caricatura  



 

 

6.2.1.18. Caricatura que apresenta Gaspar Silveira Martins chegando com 

malas e cumprimentando um homem, o qual o recrimina devido ao atraso de sua 

chegada. (1) 

 

6.2.1.19. Caricatura que apresenta Gaspar Silveira Martins discursando contra 

seus opositores políticos durante um funeral. (4-5) 

 

6.2.1.20. Caricatura que apresenta os redatores da Gazeta valendo-se da cola e 

tesoura para compor seus artigos. (8) 

 

6.2.1.21. Caricatura que retrata Mané-mané apanhando. (8) 

 

 

6.2.2. O Diabrete 

 

6.2.2.7. Idem a 6.2.2.1. (2) 

 

 

 

 

6.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.2.3.10. Idem a 6.2.3.1. (2) 

 

6.2.3.11. SEM AUTOR. Convênio. Crítica aos fazendeiros pelotenses que por 

não entenderem os termos do contrato do convênio não o aceitaram. (2) 

 

6.2.3.12. SEM AUTOR. Precioso achado. Crítica ao discurso proferido por 

Antônio Custódio Guimarães em um casamento em Santa Isabel. (2) 

 

6.2.3.13. JULIEN, Paulo. Crítica às pessoas que sentam em cadeiras nas 

calçadas aos domingos atrapalhando o trânsito. (6) 

 

 

6.2.4. Matérias de natureza política 



 

 

6.2.4.8. ELPÍDIO. Escolha senatorial. Crítica à indecisão de D. Pedro II para 

escolher dois nomes de uma lista de seis, pois o imperador levou um mês para 

proclamar sua decisão. (3) 

 

6.2.4.9. LISTO, K. Floristas e gasparitas. O autor salienta que é preciso 

decidir-se por um candidato ou por outro, aconselhando aos leitores a verem qual deles 

oferecerá mais vantagens para a Província. (3-6) 

 

 

6.2.7. Anedotas 

 

6.2.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas a respeito da esperteza. 

(7) 

 

 

6.2.9. Diversos 

 

6.2.9.16. TUBI, K. Aviso a tempo. Alerta aos criadores, pois as autoridades 

policiais estariam se apropriando das vacas alheias. (3) 

 

6.2.9.17. SEM AUTOR. Iluminação pública. Pedido aos vereadores de 

melhorias na iluminação da Praça Municipal. (3) 

 

6.2.9.18. SEM AUTOR. Dores de barriga. Nota que comenta que muitas 

pessoas estão afetadas por um “andaço” que ocasiona dores de barriga que podem ter 

sido ocasionadas pelo carnaval. (6) 

 

6.2.9.19. SEM AUTOR. Mictórios.  O Diabrete solicita à câmara que construa 

mictórios em algumas ruas da cidade, pois “não há jornal mais interessado do que ele 

pelos melhoramentos da cidade”. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 40, 7 de mar. 1880. 



 

 

 

 

6.3.1. Caricatura  

 

6.3.1.1. O Diabrete sugere através da caricatura que, no próximo ano, os 

foliões usem trajes de banho durante ao carnaval devido às bisnagadas de água. (1) 

 

6.3.1.2. Caricaturas a respeito das falcatruas dos membros da Câmara 

Municipal do Rio Grande. (4-5) 

 

6.3.1.3. Caricatura a respeito da confusão em que se meteu a Gazeta por ter 

anunciado que a estrada de ferro passaria por Canguçu e Bagé. (5)  

 

6.3.1.4. Caricatura criticando o enriquecimento daqueles que ocupam cargos na 

polícia. (5) 

 

6.3.1.5. Caricatura a respeito da abertura das portas do novo estabelecimento 

comercial do Pirata. (8) 

 

 

6.3.2. O Diabrete 

 

6.3.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

6.3.2.2. O DIABRETE. Assim o quer, assim o tenha. O proprietário d’O 

Diabrete agrediu o Sr. H. Gonzalez em praça pública e comunica que este pode vir à 

redação buscar sua bengala, porém faça o favor de “trazer o diamante e os demais 

objetos que roubou”. (7) 

 

 

6.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.3.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  



 

 

6.3.3.2. SEM AUTOR. Protesto. Crítica ao comerciante Joaquim Pirata, o qual 

dizem “não ser homem de trapaças pequenas”. (6) 

 

6.3.3.3. JULIEN, Paulo. Por um esquecimento. Crítica aos namoros no interior 

das igrejas e aos discursos proferidos. O autor revela uma preocupação com as 

comemorações da semana santa. (6) 

 

 

6.3.4. Matérias de natureza política 

 

6.3.4.1. ELPÍDIO. Floristas e gasparistas. O autor compara os partidos 

políticos a monstros. Segundo o autor, ambos têm os mesmos programas e agem do 

mesmo modo. (2) 

 

6.3.4.2. FABIANO. Não há mais marombeiros. O autor questiona o Diário de 

Pelotas porque não falou mais a respeito dos marombeiros. (7) 

 

 

 

 

 

 

6.3.7. Anedotas 

 

6.3.7.1. SEM AUTOR. Miscelânea. Piadas a respeito das relações entre patrões 

e empregados, e sobre a esperteza das mulheres em relação aos homens, embora sejam 

apresentadas sobre um prisma que comprometia sua moral. (7) 

 

 

6.3.8. Acontecimentos da semana 

 

6.3.8.1. ALÍPIO. Questão importante. Comunicado sobre a discussão entre o 

Sr. César, adepto das idéias de Comte, e o Sr.Pimentel, adepto das idéias de Flamarion. 

(6) 

 



 

 

6.3.9. Diversos 

 

6.3.9.1. SEM AUTOR. Revolução. Comentário sobre a revolução discutida 

pela imprensa diária, a qual seria uma calamidade pública, pior do que todos os 

problemas que afligem à população. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 42, 14 de mar. 1880. 

 

 

 

6.3.1. Caricatura  

 

6.3.1.6. Caricatura de um homem esbravejando. Não há legendas, não sendo, 

portanto, possível identificar a identidade do cidadão. (1) 

 

6.3.1.7. Caricatura a respeito do poder da República Francesa, que cresce 

assustadoramente ameaçando outras potências. (4) 

 

6.3.1.8. Caricatura sobre o assassinato do rei da Espanha, D. Afonso. (4) 

 

6.3.1.9. Caricatura a respeito das bisnagadas de água que alvejaram o 

Imperador do Brasil. (5) 

 

6.3.1.10. Caricatura de um a mulher confessando-se. (8) 

 

6.3.1.11. Caricaturas que criticam a hipocrisia da sociedade. (8) 

 

6.3.1.12. Caricaturas criticando o comportamento do Sr. Joaquim Não Deve 

Nada a Ninguém e do Sr. Mané-mané. (8) 

 

 

6.3.2. O Diabrete 



 

 

6.3.2.3. Idem a 6.3.2.1. (2) 

 

 

6.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.3.3.4. Idem a 6.3.3.1. (2) 

 

6.3.3.5. JULIEN, Paulo. Maçantes. Crítica às discussões ao redor dos balcões 

das casas comerciais por serem maçantes. (3-6) 

 

6.3.3.6. ANTONIO, Marco. Considerações abstratas. Crítica aos cidadãos 

desonestos, que embora não tenham caráter, são reverenciados pela sociedade. (6-7)  

 

 

6.3.4. Matérias de natureza política 

 

6.3.4.3. TUBI, K. Até que enfim! Anúncio da queda do ministério. (2)  

 

6.3.4.4. ELPÍDIO. Escolha senatorial. O autor comunica que após ter lido o 

artigo publicado em números anteriores d’O Diabrete, o Imperador decidiu escolher os 

senadores rio-grandenses. (3)  

 

6.3.4.5. LISTO, K. Ora vejam a coincidência!  Comparação entre a queda do 

ministério e o prédio da alfândega, uma vez que ambos receberam reparos que não 

puderam evitar suas ruínas. (3) 

 

 

6.3.9. Diversos 

 

6.3.9.2. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente envia carta comentando a 

respeito das discussões políticas, criticando o comportamento de alguns cidadãos 

pelotenses e comentando que Paulo Fontoura comemorou com entusiasmo a vitória de 

Gaspar Silveira Martins. (7) 

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 43, 21 de mar. 1880. 

 

 

 

6.3.1. Caricatura  

 

6.3.1.13. Caricatura criticando o Sr.Saraiva por este estar levando muito tempo 

para compor o novo ministério. (1) 

 

6.3.1.14. Caricatura de Mademoiselle Anita, braço direito do Dr. Almeida. 

 

6.3.1.15. Caricatura que critica o modo como o Sr. Mané-mané apresenta-se, 

pela manhã, à porta de sua residência. (4) 

 

6.3.1.16. Caricatura que critica a presença de cães vadios. (5) 

 

6.3.1.17. Caricatura que avisa os leitores que a mobília vendida a preços 

módicos pelo Sr. Mané-mané está infestada de percevejos. (5) 

 

6.3.1.18. Caricatura que retrata os habitantes da Praça Municipal da meia-noite 

em diante: os mendigos. (8) 

 

 

6.3.2. O Diabrete 

 

6.3.2.4. Idem a 6.3.2.1. (2) 

 

 

6.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.3.3.7. Idem a 6.3.3.1. (2) 

 

6.3.3.8. LISTO, K. Incêndios. Comentário sobre o aumento do número de 

incêndios devido à popularidade do querosene. O autor critica a Companhia de Seguro 



 

que pagou uma quantia ínfima a um comerciante que teve seu estabelecimento 

incendiado. (2-3) 

 

6.3.3.9. SEM AUTOR. Ubiqüidade? Crítica os anúncios publicados  pelo 

dentista Dr. José Pio Alves, o qual reside em Porto Alegre, mas de acordo com os 

anúncios atende nos mesmos dias e horários no município de Rio Grande e de Porto 

Alegre. (3) 

 

6.3.3.10. ALÍPIO. Considerações abstratas. Crítica ao excesso de luxo com o 

qual algumas moças se apresentam nos bailes, humilhando àquelas que não podem 

acompanhar a moda, despertando inveja. (3-6) 

 

 

6.3.4. Matérias de natureza política 

 

6.3.4.6. TUBI, K. Organização ministerial. O autor comenta que o Conselheiro 

Saraiva tem tido muita dificuldade para compor o ministério, mencionando que “não há 

falta de homens, mas de habilidade para encontrá-los”. (2) 

 

6.3.4.7. ANTONIO, Marco. Assunto político. Comenta que o Conselheiro 

Saraiva está com dificuldades para compor o ministério devido ao excesso de bons 

homens, não à falta deles. O autor sugere que o conselheiro coloque os candidatos às 

pastas numa peneira com furos pequenos, os que por eles passarem serão os que farão 

parte do ministério. (6) 

 

 

6.3.6. Anúncios 

 

6.3.6.1. SEM AUTOR. A Wolff. Estabelecimento comercial comunica aos 

clientes que seu proprietário chegou da Europa trazendo sortimentos de objetos de 

decoração, higiene, louças e brinquedos. 

 

 

6.3.8. Acontecimentos da semana 

 



 

6.3.8.2. JULIEN, Paulo. Um acontecimento. O autor noticia que Quintino 

Bucayuba deixou a direção do Jornal do Comércio. (6) 

 

 

6.3.9. Diversos 

 

6.3.9.3. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente critica as atitudes do 

comendador Beira Azul, comenta a alegria do Diário de Pelotas, uma vez que os 

marombeiros deixaram o poder, após a queda de Sinimbu, e relata que Paulino Fontoura 

meteu-se em confusões. (7) 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 44, 28 de mar. 1880. 

 

 

 

6.3.1. Caricatura  

 

6.3.1.19. Caricatura que apresenta O Diabrete comemorando o término do 

primeiro trimestre de publicação e agradecendo o apoio de seus favorecedores. (1)  

 

6.3.1.20. Caricatura que retrata o péssimo estado que alguns cidadãos deixaram 

a Praça Municipal após cortarem suas árvores. (4-5) 

 

6.3.1.21. Caricatura através da qual O Diabrete utiliza-se para apresentar 

algumas personagens do município enforcadas, assim como se faz na tradição de se 

pendurar Judas durante o Sábado de Aleluia. (8) 

 

 

6.3.2. O Diabrete 

 

6.3.2.5. Idem a 6.3.2.1. (2) 

 



 

 

6.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.3.3.11. Idem a 6.3.3.1. (2) 

 

6.3.3.12. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica aos assinantes 

inadimplentes. (2) 

 

6.3.3.13. FABIANO. Um erro de paginação.  Crítica ao Diário de Pelotas que 

publicou um artigo de fundo no lugar do folhetim. (6) 

 

6.3.3.14. ANTONIO, Marco. Mirem-se neste espelho. Crítica a decadência da 

reputação dos rapazes rio-grandinos, os quais passam anos namorando sem se 

preocuparem com o casamento. O autor sugere que os rio-grandinos sigam o exemplo 

dos cariocas, pois no Rio de Janeiro, ocorrem muitos casamentos. (6-7)  

 

6.3.3.15. ELPÍDIO. Bonito Camões!... Crítica ao vocabulário utilizado por 

alguns periódicos da imprensa diária de Porto Alegre. (7) 

 

 

6.3.4. Matérias de natureza política 

 

6.3.4.8. LISTO, K. Um pouco de política. Comentário a respeito da crise do 

governo e da demora da organização do novo ministério. O autor teme que, diante deste 

contexto político, o Conselheiro Saraiva venha ser substituído pelo General Jaguarão. 

(2) 

 

6.3.4.9. TUBI, K. Precipitações... Autor comenta que devido às mudanças no 

governo e escolha de senadores pelo Rio Grande, muitos políticos voltaram a apoiar 

Gaspar Silveira Martins. Porém, após a escolha de Flores para ocupar a cadeira no 

senado, se mostraram arrependidos por terem escolhido-o. O autor critica este 

comportamento marombeiro e conclama a moralização dos partidos políticos. (3) 

 

6.3.4.10. SEM AUTOR. Prevenção a tempo. O Diabrete previne os eleitores 

para que não se iludam com as falsas promessas que precedem à eleição de vereadores. 

Além disso, elogia o trabalho da atual Câmara, embora considere que poderiam ter feito 



 

mais pelo município. E ainda, empenha-se na reeleição do Sr. Goulart, figura 

extremamente popular na cidade. O autor apresenta uma lista de medidas e melhorias 

que devem ser realizadas pelos próximos vereadores. (3-6) 

 

 

6.3.6. Anúncios 

 

6.3.6.2. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 45, 4 de abr. 1880. 

 

 

 

6.4.1. Caricatura  

 

6.4.1.1. Figura de Ramalho Ortigão, escritor português. (1) 

 

6.4.1.2. Caricatura a respeito da conduta política de Gaspar Silveira Martins. 

(4) 

 

6.4.1.3. Caricatura através da qual O Diabrete saúda o cidadão jaguarense Feliz 

Antonio por ter sido nomeado capitão de polícia. (5) 

 

6.4.1.4. Caricatura que critica os procedimentos médicos do Dr. Pires. (5) 

 

6.4.1.5. Caricatura através da qual O Diabrete critica o modo brutal como a 

polícia escoltou Maximiano Gorgel até São José do Norte. (8) 

 

 

6.3.2. O Diabrete 

 



 

6.4.2.1. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

6.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.4.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.4.3.2. ALÍPIO. Maus costumes. Crítica ao comportamento de alguns cidadãos 

que, mesmo não tendo a intenção de comprar, fazem com que os caixeiros desarrumem 

as mercadorias. (3) 

 

 

6.4.4. Matérias de natureza política 

 

6.4.4.1. TUBI, K. Enfim! O autor compara a definição do ministério a um parto 

difícil, cujas dores perduraram por vinte e dois dias, manifestando seu apoio ao novo 

governo, desde que este o convide para as festas e banquetes. (2) 

 

6.4.4.2. ELPÍDIO. Iniqüidade!! O autor lamenta que o General Jaguarão não 

tenha sido escolhido para ocupar nenhum cargo no ministério. (3) 

 

6.4.4.3. ANTONIO, Marco. O ministério transacto. Comentário a respeito do 

necrológio do ministério que caíra publicado pelo Progresso, jornal da Corte. O autor 

em seu comentário explora a relação do ministério de Sinimbu com o algarismo sete e 

as combinações entre os algarismos três e quatro que resultam em sete, atribuindo a 

queda do ministério à força deste algarismo cabalístico. (3-6) 

 

 

6.4.6. Anúncios 

 

6.4.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 



 

 

6.4.8. Acontecimentos da semana 

 

6.4.8.1. LISTO, K. Crônica da semana. Comentário a respeito das festividades 

de Páscoa, as quais, para muitos, deixaram de ser festas religiosas e se tornaram festas 

mundanas. O autor comenta também o espetáculo da Companhia Hebe, apresentado no 

Sábado de Aleluia, a estréia da Companhia Italiana e a fundação de mais um bloco 

carnavalesco: Bohemios. Há ainda o relato das comemorações de Silveira Martins e do 

Visconde de Pelotas devido à escolha dos senadores. (6-7)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 48, 9 de abr. 1880. 

 

 

 

6.4.1. Caricatura  

 

6.4.1.6. A primeira página apresenta um quadro todo riscado. Não é possível 

ver a caricatura, apenas a legenda: A pedido. (1) 

 

6.4.1.7. Caricaturas a respeito da origem e sucessão dos blocos carnavalescos. 

(4-5)  

 

6.4.1.8. Caricatura que critica  a escolha da rainha da corte do clube Bohemios. 

(8) 

 

6.4.1.9. Caricatura criticando o comportamento de Mané-mané que brigou com 

o homem que lhe deu abrigo durante doze anos. (8) 

 

 

6.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.4.3.3. Idem a 6.4.3.1. (2) 

 



 

 

6.4.4. Matérias de natureza política 

 

6.4.4.4. LISTO, K. Dissidências. O autor compara as dissidências políticas às 

dissidências entre blocos carnavalescos e afirma que, por serem muito semelhantes, não 

devem ser levadas a sério. (3) 

 

6.4.4.5. ELPÍDIO. Vira-volta!... Comentário a respeito das transformações 

políticas, retomada do poder pelo gasparistas devido às mudanças do ministério e às 

dissidências do Partido Liberal. (3-6) 

 

6.4.4.6. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente comenta que, após a escolha 

dos senadores e nomeação dos ministros, muitas pessoas tentarão obter privilégios e 

benefícios. (7) 

 

6.4.4.7. SEM AUTOR. Seção Telegráfica. Correspondente comenta que as 

relações entre a Cúria Romana e o governo brasileiro estão estremecidas devido à 

discussão sobre a nomeação do novo bispo de Olinda. (7) 

 

 

6.4.8. Acontecimentos as semana 

 

6.4.8.2. ALÍPIO. Ora o Albano!... Comentário sobre o retorno das 

apresentações de Albano após ter se ausentado por três anos da cidade. (3) 

 

6.4.8.3. FABIANO. Bohemios. Comentários a respeito da cerimônia de 

fundação e escolha da corte do novo bloco carnavalesco. (6) 

 

 

 

 

 

6.4.9. Diversos 

 

6.4.9.1. TUBI, K. Artigo de fundo. Autor lamenta que a imprensa o trate com 

indiferença não reconhecendo seu talento como escritor. (2) 



 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 49, 18 de abr. 1880. 

 

 

 

6.4.1. Caricatura  

 

6.4.1.10. Caricatura dos Senhores Eduardo e Póvoas partindo de Rio Grande. 

(1) 

 

6.4.1.11. Caricatura que apresenta a Gazeta de Notícias agradecendo a Virgem 

Maria por ter salvado o rebocador “Solimões” do naufrágio. A invocação da Virgem 

Maria é ironizada nas caricaturas seguintes. (4-5) 

 

6.4.1.12. Caricatura que representa o Estado como uma nau à deriva devido à 

falta de um homem. Porém, o país não perde as esperanças, pois, assim como o 

rebocador “Solimões”, espera ser salvo pela Virgem Maria. (8) 

 

 

6.4.2. O Diabrete 

 

6.4.2.2. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete está muito bem, pois seus redatores foram convidados a ocupar diversos 

cargos políticos. (2) 

 

 

6.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.4.3.4. Idem a 6.4.3.1. (2)  

 

6.4.3.5. SEM AUTOR. Cabalistas femenis. Crítica às moças que batem de 

porta em porta arrecadando donativos para os clubes carnavalescos. (3) 

 



 

6.4.3.6. FABIANO. Crônica. Crítica às rivalidades entre os blocos 

carnavalescos. (6-7) 

 

 

6.4.4. Matérias de natureza política 

 

6.4.4.8. LISTO, K. Mudanças políticas. Comentário a respeito da alternância 

dos partidos políticos no poder e crítica àqueles que vivem trocando de partido para se 

manterem nos cargos. (2-3) 

 

 

6.4.5. Matérias literárias 

 

6.4.5.1. JUNQUEIRO, Guerra. O teu olhar. Poema de versos regulares que 

exalta a beleza da mulher amada e retrata o servilismo do eu-lírico devido a este amor. 

(7) 

 

 

6.4.8. Acontecimentos da semana 

 

6.4.8.4. TUBI, K. Cortejo real. Comentário do cortejo da rainha do clube 

Bohemios. (2) 

 

6.4.8.5. ELPÍDIO. Inundação. Comentário a respeito dos moços de Pelotas 

receberam títulos da Guarda Nacional. (6) 

 

6.4.8.6. ANTONIO, Marco. Circo do Albano. Autor comenta que houve dois 

espetáculos de excelente qualidade no Circo do Albano. (6)  

 

 

6.4.9. Diversos 

 

6.4.9.2. ALÍPIO. Por que será? Autor questiona o motivo que leva alguns 

médicos a desacreditar e menosprezar os colegas. (3)  

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 53, 25 de abr. 1880. 

 

 

 

6.4.1. Caricatura  

 

6.4.1.13. Caricatura do Sr. Tirotira que, revoltado contra um artigo, publicado 

pelo Diario do Rio Grande, resolveu vingar-se dos redatores apedrejando as vidraças da 

sede da redação. (1) 

 

6.4.1.14. Caricaturas a respeito da decadência dos ministros após terem perdido 

seus cargos. (4-5)  

 

6.4.1.15. Caricaturas que retratam a decadência de Sinimbu, após deixar o 

ministério, e manifestam apoio ao novo ministério coordenado por Saraiva. (8) 

 

 

6.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.4.3.7. Idem a 6.4.3.1. (2) 

 

6.4.3.8. FABIANO. Andadores. O autor comenta que o Diario do Rio Grande 

criticou os andadores das irmandades que batiam nas portas para arrecadar donativos, 

rompendo com os andadores, rompeu com os procuradores dos santos. (7) 

 

 

6.4.4. Matérias de natureza política 

 

6.4.4.9. LISTO, K. Mudanças das varas. Comentário sobre a constante 

transferência de juízes devido a interesses políticos. (3) 

 

 

6.4.5. Matérias literárias 

 



 

6.4.5.2. DEUS, João de. Amores...Amores. Poema de versos regulares. O eu-

lírico feminino quebra com os padrões de comportamento impostos pela sociedade, 

questionando a obrigatoriedade do casamento, preferindo ter vários namorados a 

dedicar-se, exclusivamente, a um único amor. (7) 

 

 

6.4.8. Acontecimentos da semana 

 

6.4.8.7. SEM AUTOR. Conselho de Estado. Relato da nomeação de nobres 

cidadãos para a corporação dos Bohemios. (6) 

 

 

6.4.9. Diversos  

 

6.4.9.3. TUBI, K. Arte de formar homens de bem. Elogia o livro Arte de formar 

homens de bem publicado pelo Dr. Jaguaribe Filho. Porém, o autor comenta que a obra 

não venderá muitos exemplares porque os homens de bem estão fora de moda. Assim, o 

autor ganharia mais dinheiro se tivesse escrito um livro para “formar homens espertos, 

hábeis, insinuantes, cavalheiros, insensíveis e imperturbáveis”. (2)  

 

6.4.9.4. SEM AUTOR. Manias. Comentário sobre o interesse do público pelos 

clubes carnavalescos, outrora o interesse era pelas sociedades literárias. (3-6) 

 

6.4.9.5. SEM AUTOR. Última hora – Ao público. Alerta aos transeuntes para 

não passarem na calçada da alfândega já que há possibilidade do prédio desabar. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 54, 2 de mai. 1880. 

 

 

 

6.5.1. Caricatura  

 

6.5.1.1. Caricatura do Sr.Conde Patrício, o qual, segundo O Diabrete, é capaz 

de fazer coisas extraordinárias. (1) 

 

6.5.1.2. Caricaturas a respeito do cenário político da província. (4-5) 

 

6.5.1.3. Caricatura do orador que não conseguiu proferir o discurso deixando o 

público apenas na expectativa. (8) 

 

 

6.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.5.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.5.3.2. ALÍPIO. Pugilatos. Crítica às brigas entre cidadãos no passeio 

municipal. (6) 

 

6.5.3.3. SEM AUTOR. Um discurso interrompido. Crítica a um orador que, 

sem inspiração, não conseguiu proferir o discurso, deixando o público apenas na 

expectativa. (7) 

 

 

6.5.4. Matérias de natureza política 

 

6.5.4.1. LISTO, K. Reforma eleitoral.  O autor manifesta-se favorável à 

possibilidade dos escravos libertos e dos acatólicos  terem direito a votar e a serem 

eleitos.(2-3) 

 

6.5.4.2. TUBI, K. Mutações em cena. Crítica às constantes alterações dos 

homens no poder. (3) 



 

 

6.5.4.3. SEM AUTOR. Revira-volta. Comentário a respeito do jornalismo na 

Pprovíncia que sofreu com as modificações do cenário político, pois aqueles que eram 

oposicionistas, tornaram-se governistas e vice-versa. (3) 

 

 

6.5.7. Anedotas 

 

6.5.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Piadas a respeito das mulheres e 

da falta de higiene de alguns cidadãos. (7) 

 

 

6.5.8. Acontecimentos da semana 

 

6.5.8.1. SEM AUTOR. Noticiário. Relato da estréia da Companhia do Sr. 

Conde Ernesto Patrício, o qual hasteou a Bandeira Nacional ao inverso. Tal fato, 

segundo O Diabrete, faz alusão ao fato do país estar “de pernas para o ar”. Comunicado 

de que ninguém tem informações a respeito do paradeiro do Sr. Estraga Tudo. 

Comentários a respeito do baile no Bohemio. (7) 

 

 

6.5.9. Diversos 

 

6.5.9.1. ANTONIO, Marco. Que é d’ele o homem? Autor questiona a respeito 

do paradeiro do Sr. Estraga Tudo, responsável pela ruína do prédio da alfândega. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 59, 10 de mai. 1880. 

 

 

 

6.5.1. Caricatura  

 



 

6.5.1.4. Caricatura a respeito da grande quantidade de clubes carnavalescos no 

município do Rio Grande. (1) 

 

6.5.1.5. Caricatura na qual um negro pede a bênção a Gaspar Silveira Martins 

por apoiar a inclusão dos negros libertos no processo eleitoral. (4) 

 

6.5.1.6. Caricatura que representa Salviano espancando um negro. (4)  

 

6.5.1.7. Caricatura a respeito da decadência e ruína da Companhia Hebe. (4) 

 

6.5.1.8. Caricatura que apresenta Mané-mané perguntando por onde tem 

andando o Sr. Maracujá. (5) 

 

6.5.1.9. Caricatura que revela os namoricos do padre com uma viúva. (8) 

 

6.5.1.10. Caricatura que retratada as ruas da cidade tomadas pelos blocos dos 

clubes carnavalescos. (8) 

 

 

6.5.2. O Diabrete 

 

6.5.2.1. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado sobre o bom estado de 

saúde d’O Diabrete e do fato de que seus redatores foram convidados a ocupar cargos 

de chefia na Guarda de São José do Norte. (2) 

 

 

6.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.5.3.4. Idem a 6.5.3.1. (2) 

 

6.5.3.5. SEM AUTOR. O Carnaval em maio. Crítica às intrigas entre os clubes 

carnavalescos e à folia que se estendeu tempo demais. (3) 

 

6.5.3.6. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente critica políticos pelotenses e 

comenta que os rapazes nomeados para cargos na Guarda Nacional ficaram 

decepcionados ao serem depostos pelo Ávila. (6) 



 

 

 

6.5.4. Matérias de natureza política 

 

6.5.4.4. TUBI, K. Discurso imperial. Relato do discurso imperial no qual o 

Imperador elogiou o trabalho da assembléia. O autor revela sua preocupação com a 

guerra, agradece a Deus pelo fim da seca e solicita apoio para aprovação da reforma 

eleitoral. (2-3) 

 

 

6.5.5. Matérias literárias 

 

6.5.5.1. SEM AUTOR. Maria. Poema de versos regulares que exaltam a beleza 

de uma mucama tratada como uma mulher impura, que deve ser desejada, por pertencer 

a uma classe social baixa e por ser uma criada ter o dever de satisfazer as necessidades 

dos patrões. (7) 

 

 

6.5.8. Acontecimentos da semana 

 

6.5.8.2. FABIANO. Crônica. Relata que Sr. Patrício saiu da cidade, sem deixar 

saudades. Comenta as brigas entre os clubes carnavalescos. Noticia que o Sr. Joaquim 

Pirata perdeu um bilhete da loteria. Critica os namoros durante os espetáculos de mágica 

do Sr. Patrício. (6-7) 

 

 

6.5.9. Diversos 

 

6.5.9.2. ALÍPIO. A constituinte. Comentário sobre a abertura dos festejos do 

clube Bohemios pela rainha, a qual “consagrou o princípio da igualdade civil entre os 

dois sexos”. O autor conclui que o decreto da rainha concede às mulheres o direito ao 

voto e à elegibilidade, o que seria “uma grande conquista a favor do sexo frágil”. (7) 

 

 

 

 



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 63, 15 de mai. 1880. 

  

 

6.5.1. Caricatura  

 

6.5.1.11. Figura do Duque de Caxias. (1) 

 

6.5.1.12. Caricaturas que narram um assalto a uma moça rica, residente no 

Beco do Affonso, planejado por uma mãe e uma filha que decidiram sair da miséria. (4) 

 

6.5.1.13. Caricatura que comunica o falecimento da Companhia Hebe. (5) 

 

6.5.1.14. Caricatura que retrata a briga entre Mané Sujo e Vicente Doceiro. (5) 

 

6.5.1.15. Caricatura que apresenta o edifício da alfândega como uma casa mal 

assombrada. (8) 

 

 

6.5.2. O Diabrete 

 

6.5.2.2. SEM AUTOR. Assuntos do dia. Comunicado sobre a redação que vai 

indo regularmente, embora com pouca vontade de trabalhar. (2) 

 

 

6.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.5.3.7. Idem a 6.5.3.1. (2) 

 

6.5.3.8. LISTO, K. Que espirro! Crítica aos remendos feitos por Dr. Nunes 

Miranda no prédio da alfândega. Tais remendos ameaçam cair, até mesmo devido a um 

espirro. (7) 

 

 



 

 

 

 

 

6.5.4. Matérias de natureza política 

 

6.5.4.5. TUBI, K. Política (artigo de fundo). Comentário sobre o projeto de 

reforma eleitoral apresentado à Câmara pelo Sr. Saraiva. De acordo com o projeto, 

somente pode ser eleito o cidadão que paga imposto e que não seja funcionário público. 

(3) 

 

6.5.4.6. SEM AUTOR. Correspondências. Correspondente comenta que o 

Conselheiro Saraiva tem conduzido a situação política regularmente, apesar das disputas 

pelos cargos de confiança e vagas no senado. (7) 

 

 

6.5.9. Diversos 

 

6.5.9.3. SEM AUTOR. Duque de Caxias. Artigo homenageando o “mais 

glorioso general brasileiro que serviu à Pátria com bravura”. Sua morte é considera uma 

grande perda para a nação. (2) 

 

6.5.9.4. FABIANO. Ora o Múcio!... Comentário sobre o escritor Múcio 

Teixeira visto como um “bon vivant” convertido à monarquia. O autor comenta que são 

raros os seus leitores que não conheçam este escritor. O autor revela que Múcio Teixeira 

publicava folhetins doutrinários, repletos de Doutrina Positivista, sob o pseudônimo de 

Mignon. (3-6) 

 

6.5.9.5. ALÍPIO. Pobrezinha! Autor lamenta o fim da Companhia Hebe. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 63, 23 de mai. 1880. 

 

 



 

 

6.5.1. Caricatura  

 

6.5.1.16. Caricatura que repreende o comportamento do Sr. Mané-mané com as 

mulatas. (1) 

 

6.5.1.17. Pôster da figura de Duque de Caxias. (4-5) 

 

6.5.1.18. Caricaturas que continuam a narrativa do roubo publicadas no número 

anterior. (8) 

 

 

6.5.2. O Diabrete 

 

6.5.2.3. SEM AUTOR. Os redatores do periódico pedem a colaboração dos 

“honrados assinantes” para que tratem “benignamente o cobrador” d’O Diabrete. (2)  

 

 

6.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.5.3.9. Idem a 6.5.3.1. (2) 

 

6.5.3.10. ALÍPIO. Teatro. Embora elogie os artistas que trabalham no teatro, 

dirigidos pelo Sr. Pedro Setragni, critica as roupas ultrapassadas que a cantora e os 

cantores trajavam. (6) 

 

 

6.5.4. Matérias de natureza política 

 

6.5.4.7. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que O Diabrete 

continua inalterado, pois, diferente dos liberais, não vive metido em brigas e não aceita 

cargos políticos devido à instabilidade dos partidos no poder. (2) 

 

6.5.4.8. SEM AUTOR. Política. Comentário a respeito da crise política do país 

e sobre o artigo escrito por Ignácio Gayola, que estava profundamente ressentido por 

não ter sido escolhido para ocupar cargos na Guarda Nacional. (2) 



 

 

6.5.4.9. TUBI, K. Eleições. Crítica ao número excessivo de eleições, pois 

quando algum deputado é, por exemplo, escolhido para ocupar o cargo de ministro, faz-

se necessário uma nova eleição para suprir a lacuna. (3) 

 

6.5.4.10. CARAMBOLA. Correspondência. Correspondente diz que o 

ministério vai indo mal, pois há muito desvio de dinheiro público e obras 

superfaturadas. Por tais motivos, critica a escolha de Lafayette para ser ministro. Por 

fim, menciona que apenas Saldanha Marinho poderá tirar o país da crise. (6-7) 

 

 

6.5.9. Diversos 

 

6.5.9.6. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente comunica que Mignon e João 

César manifestaram idéias abolicionistas de José do Patrocínio. Tal fato assustou os 

escravocratas que tentaram corrompê-los sem obter sucesso. (7)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 66, 30 de mai. 1880. 

 

 

 

6.5.1. Caricatura  

 

6.5.1.19. Caricatura que apresenta os membros da Guarda Nacional como 

heróis da Guerra do Paraguai. (1) 

 

6.5.1.20. Caricatura que retrata o novo passatempo dos homens: o Cookpit. (4) 

 

6.5.1.21. Caricatura que apresenta Mané-mané leiloando sua mobília, já que 

não conseguiu vendê-la por estar repleta de percevejos. (5) 

 

6.5.1.22. Caricatura que revela os maus tratos sofridos pelas meninas que 

estudavam em colégios internos. (8) 



 

 

 

6.5.2. O Diabrete 

 

6.5.2.4. Idem a 6.5.2.3. (2)  

 

6.5.2.5. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete continua em plena forma. (2) 

 

 

6.5.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.5.3.11. Idem a 6.5.3.1. (2) 

 

6.5.3.12. HIGIENISTA. Esgotos. Crítica aos políticos que se aproveitaram da 

aprovação do sistema de esgoto para explorar o povo. (6) 

 

6.5.3.13. LISTO, K. Uma preciosidade. Crítica a um ilustre interesseiro. (6) 

 

 

6.5.4. Matérias de natureza política 

 

6.5.4.11. TUBI, K. Política. Autor afirma que o governo deve enfrentar os 

adversários políticos e sugere que Saraiva tenha “jogo de cintura para lidar com a 

oposição e com os descontentes”. (2) 

 

 

6.5.6. Anúncios 

 

6.5.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.5.8. Acontecimentos da semana 

 



 

6.5.8.3. SEM AUTOR. Crônica. Relato do baile no clube Comercial, 

comemoração do quarto aniversário da sociedade Luso-Brasileira, comenta que 

Verneuil e sua companhia virão a Rio Grande e critica o duelo de músicas na Praça 

Municipal. (7)  

 

 

 

6.5.9. Diversos 

 

6.5.9.7. SEM AUTOR. Correspondência. Correspondente comenta a 

inauguração da estrada de ferro em Curitiba, as disputas pelas vagas no senado, critica 

os discursos de Freitas Coutinho e solicita que Florêncio de Abreu diminua o imposto 

sobre o tabaco. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 66, 5 de jun. 1880. 

 

 

 

6.6.1. Caricatura  

 

6.6.1.1. Figura de Ana Justina Ferreira Nery. (1) 

 

6.6.1.2. Caricaturas que criticam a conduta política de Lafayete, Ottony e 

Jaguary. (4-5) 

 

6.6.1.3. Caricatura a respeito da crise no Partido Conservador devido ao grande 

número de eleitos. (5) 

 

6.6.1.4. Caricatura de um homem bem vestido, cuja identidade, O Diabrete 

incita os leitores a descobrir. (8) 

 

 

6.6.2. O Diabrete 



 

 

6.6.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

6.6.2.2. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação está 

bem, mantendo-se neutra na disputa senatorial. (2) 

 

 

6.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.6.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)   

 

 

6.6.4. Matérias de natureza política 

 

6.6.4.1. SEM AUTOR. Política. Artigo que pede ao povo que tenha paciência 

para esperar as benfeitorias do ministério, embora este ainda não tenha feito nada. (2-3)  

 

6.6.4.2. LISTO, K. A república em perspectiva. Artigo que comenta a eleição 

de seis vereadores que não pertencem a nenhum partido em Pelotas, e que pretendem 

fundar um clube republicano para instruir os ingênuos e propagar o novo sistema. O 

autor anuncia o advento da República. (3-6) 

 

6.6.4.3. FABIANO. Tantos pobres a uma porta... Comentário sobre o grande 

número de cargos da Guarda Nacional que inundarão Rio Grande. O autor afirma que 

diante do número de interessados, faltarão cargos. (6-7) 

 

6.6.4.4. PIPILET. Correspondência. Correspondente envia carta de Pelotas 

comentando que Lafayete abandonou as ideologias do Partido Liberal, após as eleições, 

Sr.Otoni conseguiu entrar no senado e que Souza Carvalho anda descontente com o 

Governo. (7) 

 

 

6.6.9. Diversos 



 

 

6.6.9.1. ILUSTRADA, Revista. Anna Nery. Artigo que homenageia Anna 

Nery. (2) 

 

6.6.9.2. ALÍPIO.  O Verneuil. Elogio à performance e beleza de Madame 

Verneuil e convite às jovens para prestigiarem a Companhia de Teatro. (6) 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 68, 13 de jun. 1880. 

 

 

 

6.6.1. Caricatura  

 

6.6.1.5. Figura de Luiz Vaz de Camões. (1) 

 

6.6.1.6. Caricatura a respeito das viagens de S.M. à Província do Paraná. (4) 

 

6.6.1.7. Caricatura que representa o discurso oposicionista de Fernando Osório 

que deveria fulminar Saraiva. (5) 

 

6.6.1.8. Caricatura que retrata a “cara de asno” com qual ficaram os patoteiros 

diante da reação do povo contra as altas taxas do serviço de esgoto. (8) 

 

 

6.6.2. O Diabrete 

 

6.6.2.3. Idem a 6.6.2.1. (2) 

 

6.6.2.4. SEM AUTOR. Assuntos do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete goza de perfeita saúde e que suas “relações políticas continuam inalteráveis 

com todas as influências eleitorais”. (2-3) 

 



 

 

6.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.6.3.2. Idem a 6.6.3.1. (2) 

 

6.6.3.3. SEM AUTOR. Esgotos. Crítica aos preços absurdos cobrados pelos 

serviços de esgoto. (6-7)  

 

 

6.6.4. Matérias de natureza política 

 

6.6.4.5. SEM AUTOR. Política. (Artigo da Redação). Artigo que discute a 

reforma eleitoral propondo que o direito a voto deveria ser universal. (3) 

 

6.6.4.6. ALÍPIO. Eleições. Comentário a respeito da realização das eleições de 

vereadores e juízes de paz. O autor pede cautela para escolher os melhores candidatos 

que serão realmente capazes de proporcionar melhorias para o município. (6) 

 

 

6.6.5. Matérias literárias 

 

6.6.5.1. MONIZ, Rozendo. Saudade. Soneto no qual o eu-lírico lamenta a 

ausência de sua amada. (7) 

 

6.6.5.2. TEIXEIRA, Múcio. A uma certa mulher. Soneto no qual o eu-lírico 

jura amor eterno a sua amada. (7) 

 

 

6.6.6. Anúncios 

 

6.6.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.6.9. Diversos 



 

 

6.6.9.3. SEM AUTOR. Luiz de Camões. Artigo que homenageia Camões por 

julgá-lo “a mais sublime personificação do patriotismo, da nobreza da alma e da mais 

elevada inspiração poética”. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 70, 20 de jun. 1880. 

 

 

 

6.6.1. Caricatura  

 

6.6.1.9. Caricatura através do qual O Diabrete solicita o apoio de seus 

favorecedores. (1) 

 

6.6.1.10. Caricatura retrata a recepçãofeita pelo povo a Gaspar Silveira 

Martins. (4) 

 

6.6.1.11. Caricatura a respeito do descontentamento de um homem por não ter 

sido contemplado com um cargo na Guarda Nacional. (4) 

 

6.6.1.12. Caricatura que retrata a manifestação popular contra as taxas abusivas 

sobre os serviços de esgoto. (5) 

 

6.6.1.13. Caricatura que apresenta um domador sendo coiceado por um burro. 

(8) 

 

 

6.6.2. O Diabrete 

 



 

6.6.2.5. Idem a 6.6.2.1. (2) 

 

6.6.2.6. SEM AUTOR. Assuntos do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete vai bem e está sendo consultada por muitos paridos para emitir pareceres e 

conselhos. (2) 

 

 

6.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.6.3.4. Idem a 6.6.3.1. (2) 

 

 

 

6.6.4. Matérias de natureza política 

 

6.6.4.7. SEM AUTOR. Outra inundação. Comentário sobre o grande número 

de cargos criados na Guarda Nacional. (2-3) 

 

 

6.6.5. Matérias literárias 

 

6.6.5.3. RAMOS, J. Nunca viste. Poema de quatro oitavas de versos regulares. 

O poeta busca na natureza metáforas para definir o comportamento dos amantes e seu 

amor por sua musa. (7) 

 

6.6.5.4. B. Astros brejeiros. Soneto no qual o eu-lírico expressa o desejo de 

tocar as estrelas. (7) 

 

 

6.6.8. Acontecimentos da semana 

 

6.6.8.1. LISTRO, K. Crônica. Relato dos acontecimentos da semana: partida da 

Companhia Verneuil, término da Companhia Hebe, presença de republicanos em 

Pelotas, revolta popular contra as negras que tentaram reivindicar seus direitos no 

Palácio. (6) 

 



 

 

6.6.9. Diversos 

 

6.6.9.4. ALÍPIO. Um homem útil. Comentário a respeito de Carlos Vannerot, 

um exímio domador de leões, que se tornou professor. O autor comenta que Rio Grande 

necessita de alguns domadores para domar os sujeitos xucros. (3) 

 

6.6.9.5. SEM AUTOR. O Zé-povinho. Comentário elogiando a manifestação 

popular contra as altas taxas do serviço de esgoto. (3) 

 

6.6.9.6. SEM AUTOR. Pelotas. Comentário sobre o fato de João César Mignon 

estar furioso devido ao cancelamento do contrato do esgoto. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 78, 27 de jun. 1880. 

 

 

 

6.6.1. Caricatura  

 

6.6.1.14. Caricatura que apresenta O Diabrete homenageando um homem com 

um buquê de flores. (1) 

 

6.6.1.15. Caricatura que retrata a viagem do Imperador à Província do Paraná. 

(4-5) 

 

6.6.1.16. Caricatura que apresenta Fernando Osório derrotando seus oponentes 

através do discurso. (8) 

 

 

6.6.2. O Diabrete 

 

6.6.2.7. Idem a 6.6.2.1. (2) 

 



 

6.6.2.8. SEM AUTOR. Assunto do dia. Questionamento a respeito se os 

leitores passam bem. (2) 

 

 

6.6.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.6.3.5. Idem a 6.6.3.1. (2) 

 

6.6.3.6. TUBI, K. Com faca não. Crítica às discussões na Câmara entre Diana, 

Osório e Camargo. (3) 

 

6.6.3.7. SEM AUTOR. São José do Norte, 23 de junho de 1880. 

Correspondente comenta sobre fatos locais e critica o comportamento do vigário de São 

José do Norte que tomou banho na praia. O correspondente ainda critica o 

descontentamento com a escolha dos que ocupam os cargos de delegado de polícia. (6) 

 

 

6.6.4. Matérias de natureza política 

 

6.6.4.8. LISTRO,K. Política. Discussão a respeito da reforma eleitoral e crítica 

aos projetos que não privilegiam as classes populares. O autor afirma que as leis 

precisam ser reformadas, permitindo uma maior participação popular para reformar o 

país. (2-3) 

 

6.6.4.9. ALÍPIO. Os republicanos pelotenses. Comentário sobre as reuniões de 

republicanos em algumas residências pelotenses. O autor menciona que os republicanos 

pagam os jornalistas para publicarem artigos de sua doutrina e sugere que as reuniões 

sejam feitas em locais públicos, a fim de propagar a ideologia republica de modo mais 

eficaz. (3-6) 

 

6.6.4.10. THIMÓTHEO. Correspondências. Correspondente comenta os 

preparativos para a eleição municipal, em Pelotas, e menciona que a Arena Literária vai 

muito bem após deixar de publicar os artigos de cunho político escritos por Mignon. (6) 

 

6.6.4.11. SEM AUTOR. Rio de Janeiro, 17 de junho de 1880. Correspondente 

comenta que os políticos só se preocupam com as eleições municipais. (7) 



 

 

 

6.6.8. Acontecimentos da semana 

 

6.6.8.2. SEM AUTOR. Telegramas. Correspondente envia telegrama de Porto 

Alegre comentando que tudo está em ordem e sossegado. (7) 

 

 

6.6.9. Diversos 

 

6.6.9.7. SEM AUTOR. Teatro. Elogios à Companhia Lírica do Sr. Stragni. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. ?, 18 de jul. 1880. 

 

 

 

6.7.1. Caricatura  

 

6.7.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando o Monsenhor. 

(1) 

 

6.7.1.2. Caricatura que apresenta uma mulher com um pacote nas mãos 

visitando um homem. (4-5) 

 

6.7.1.3. Caricatura do mágico Hermann. (8) 

 

 

6.7.2. O Diabrete 

 



 

6.7.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

6.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.7.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.7.3.2. PIPILET. Crônicas. Críticas aos namoros durante as novenas do 

Carmo, no teatro e no passeio municipal. O autor ainda critica a atitude de alguns 

cidadãos, que pretendendo ocupar cargos na Guarda Nacional, compareceram à novena 

do Carmo fardados. (3) 

 

6.7.3.3. GILBERT, Dr. Espiritismo. Crítica à comunicação entre os espíritas e 

os espíritos do além. O autor ainda parabeniza o município do Rio Grande pela 

aquisição de um sacerdote espírita. (6) 

6.7.4. Matérias de natureza política 

 

6.7.4.1. SEM AUTOR. As nossas previsões. Realizadas. O Diabrete relata que 

fôra importunado por manifestar seu apoio à candidatura do Sr. Maciel, a Deputado 

Geral, sendo solicitado ,através de várias cartas, para que apoiasse outros candidatos. (2) 

 

6.7.4.2. CASTELLO. Correspondência. Correspondente envia relatos de São 

José do Norte a respeito de um político, o qual por estar radiante com sua eleição, 

pensou em realizar uma missa em ação de graças e uma procissão. Porém, o vigário não 

concordou com tais intenções. (3) 

 

 

6.7.7. Anedotas 

 

6.7.7.1. SEM AUTOR. O nosso receituário. O periódico apresenta várias 

anedotas para o deleite dos leitores. (7) 

 

 



 

6.7.8. Acontecimentos da semana 

 

6.7.8.1. SEM AUTOR. Telegramas. Correspondente envia telegrama 

comunicando o arrombamento da casa da Câmara, em Camaquã. Desconfia-se de que o 

autor de tal ato seja o taberneiro. O correspondente também envia telegrama, de Porto 

Alegre, informando que chegaram propostas para a Guarda Nacional. (7) 

 

 

6.7.9. Diversos 

 

6.7.9.1. SEM AUTOR. Faíscas. Relato de um diálogo entre uma mulher e um 

homem no passeio municipal. Ela despreza-o. (6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 4, 25 de jul. 1880. 

 

 

 

6.7.1. Caricatura  

 

6.7.1.4. Caricatura do mágico Hermann tirando de dentro de uma cartola a 

cabeça do primeiro tratante do Rio Grande: o Mané-mané. (1) 

 

6.7.1.5. Caricatura que apresenta uma donzela recostada em uma árvore, 

dormindo com um livro sobre o colo, enquanto um rapaz a espreita. (4-5) 

 

6.7.1.6. Caricatura que retrata as brigas durante o período das eleições. (8) 

 

 

6.7.2. O Diabrete 



 

 

6.7.2.2. Idem a 6.7.2.1. (2)  

 

 

6.7.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.7.3.4. Idem a 6.7.3.1. (2)  

 

6.7.3.5. SEM AUTOR. Escola antes de o ser. Crítica à escola noturna criada 

pelos padres por proporcionar o encontro entre homens e mulheres. (6) 

 

 

6.7.4. Matérias de natureza política 

 

6.7.4.3. SEM AUTOR. Vai de vento em popa. Comentário sobre a campanha 

do Sr. Maciel e crítica àqueles que preferem apoiar o Sr. Ribas. (3) 

 

 

6.7.5. Matérias literárias 

 

6.7.5.1. SEM AUTOR. Cousas leves. Quadras sobre o amor. (6) 

 

6.7.5.2. SEM AUTOR. O selo fixo. Poema de rimas regulares que criticam a 

criação do selo fixo pelos deputados portugueses. Pois, o imposto criado não contribui 

para diminuir o déficit, servindo apenas para onerar o povo. (7) 

 

 

6.7.6. Anúncios 

 

6.7.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.7.7. Anedotas 

 



 

6.7.7.2. Idem a 6.7.7.1. (6-7) 

 

 

6.7.9. Diversos 

 

6.7.9.2. SEM AUTOR. O Dr. Luiz da Silva Flores. Artigo que presta 

homenagem ao Dr. Luiz da Silva Flores, na ocasião do seu falecimento. (2) 

 

6.7.9.3. SEM AUTOR. Os cáftens. O Diabrete roga a Deus que nos livre desta 

praga. (2) 

 

6.7.9.4. SEM AUTOR. Abilus Abilorum. O Diabrete defende os métodos de 

ensino do Sr.Abílio e diz que o Diario critica os livros do autor por inveja. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 5, 1° de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.1. Caricatura através da qual O Diabrete comenta a mudança de cidade do 

colega Cabrion e oferece seu apoio. (1) 

 

6.8.1.2. Caricatura que apresenta Vanordem como um vendilhão. (4) 

 

6.8.1.3. Caricatura de Mané-mané representado com orelhas de burro. (5) 

 

6.8.1.4. Caricatura que apresenta os jesuítas como aves negras que migram da 

Europa para o Brasil. (5) 



 

 

6.8.1.5. Caricatura que anuncia a vinda de Carlos Gomes. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

6.8.2.2. SEM AUTOR. Assunto dia. Comentário sobre o bom estado que tem 

passado a redação d’O Diabrete, principalmente quando encontra o Sr.Vanordem. (2) 

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.8.3.2. SEM AUTOR. Ecc homo. Crítica a Vanordem que se mete em 

assuntos que não lhe dizem respeito e comercializa Bíblias, embora sua religião o 

proíba. (3) 

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.1. ROBERTS. Passa ou não passa? Autor questiona se a reforma 

eleitoral passará ou não. (2) 

 

6.8.4.2. SEM AUTOR. Um novo partido. Comentário sobre a criação de um 

novo partido político pelos banqueiros que deixaram o Partido Conservador. Somente 

serão aceitos no novo partido homens patriotas e de boa fé. (6) 

 

6.8.4.3. TIBURCIO. Os jesuítas. Autor comenta que os jesuítas virão para 

Província a chamado do Sr. Saraiva, entretanto, que mesmo sendo membro do Partido 

Liberal, não lhes negará abrigo. (6) 



 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.1. ROCHA, Manoel da. Recuerdo. Poema de dois tercetos e duas quadras. 

O eu-lírico descreve os sentimentos que lhe incendeiam a alma quando está na presença 

de sua amada. (3)  

 

6.8.5.2. B., J. Juanita. Conto. Narrativa que relata o amor do narrador por 

Juanita, moça que vislumbrou durante a novena da Igreja do Carmo. Diante da 

impossibilidade de aproximar-se de Juanita e ter seu amor correspondido, o narrador 

afasta-se do convívio social, isolando-se num mundo repleto de sofrimento e 

resignação. (6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 1, 4 de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.6. Caricatura através da qual O Diabrete agradece seus favorecedores 

pelo sexto ano de existência. (1) 

 

6.8.1.7. Caricatura a respeito das comemorações em honra a Camões, após 300 

anos de seu falecimento. (4-5) 

 



 

6.8.1.8. Caricatura a respeito da rivalidade entre os partidos políticos na 

Província de Pernambuco. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.3. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.3. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

6.8.3.4. LISTO, K. O Hermann em cena. Crítica ao mágico desaparecimento de 

dinheiro dos cofres do Banco da Província. (3) 

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.4. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comentário sobre o quão ficou afetada 

a redação d’O Diabrete, por nenhum de seus integrantes ter sido incluído na chapa do 

Partido Liberal. (2) 

 

6.8.4.5. SEM AUTOR. Os republicanos. Comentário sobre os republicanos 

exaltando-os como os “Messias da sociedade brasileira”. Segundo o texto, somente eles 

serão capazes de terminar com os tumultos, pois não serão como os conservadores ou 

liberais. (2-3) 

 

6.8.4.6. SEM AUTOR. Pior vai ela. Comentário sobre o descontentamento dos 

políticos após as eleições. O autor comenta que, na Província do Rio Grande do Sul, as 

eleições ocorreram tranquilamente. (3-6) 

 

6.8.4.7. SEM AUTOR. Boletim eleitoral. Telegramas enviados de várias 

cidades e localidades da Província que comunicam que o pleito ocorreu tranquilamente 

e prevêem a vitória do Partido Liberal. (7) 

 



 

 

6.8.9. Diversos  

 

6.8.9.1. SEM AUTOR. Justiça da história. Artigo no qual o autor afirma que 

será a: “história quem irá proferir louvor ou condenação da atualidade”. Assim, Rio 

Grande, visando ocupar um lugar de destaque na história, deveria promover a abolição 

da escravatura, através da criação da Lei Nabuco. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 9, 4 de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.9. Caricatura que apresenta uma previsão a respeito do funcionário 

público, o qual deverá trabalhar acorrentado e com roupa de canga. (1) 

 

6.8.1.10. Caricatura de várias personagens que atormentam os cidadãos dignos: 

Perneta, administrador do Asilo de Pelotas; Chiquinha Moqueca, famosa cortesã; um 

escravo, Dr. Pires, péssimo médico. (4-5) 

 

6.8.1.11. Caricatura que apresenta Gaspar Silveira Martins proferindo “cobras e 

lagartos” em um discurso em um banquete. (8)  

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.4. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

6.8.2.5. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete  passa bem, embora tenha encontrado freqüentemente com o pastor Vanordem. 

(2) 

 



 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.5. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

6.8.3.6. PIPILET. O padre Vanordem. Crítica à imprensa por não criticar as 

“parvoices e asneiras” ditas e publicadas pelo Pastor Vanordem. (2-3) 

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.8. SEM AUTOR. Ainda mais esta! Comentário sobre um telegrama, 

enviado pelo Governo à redação do Artista, comunicando a suspensão das obras da 

estrada de ferro. O autor decepciona-se com Gaspar por não ter defendido os interesses 

da Província. (6) 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.3. MENDONÇA. Teu pé. Poema de cinco quadras que descrevem a 

beleza do pé da mulher amada, considerado um pecado por despertar o desejo do eu-

lírico. (6) 

 

 

 

 

6.8.6. Anúncios 

 

6.8.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.8.7. Anedotas 

 



 

6.8.7.1. SEM AUTOR. Entaladela. Anedota que enfatiza a inocência e 

vivacidade infantil. (6) 

 

 

6.8.9. Diversos 

 

6.8.9.2. SEM AUTOR. E ficamos a ver navios... Comentário sobre o silêncio 

da imprensa em relação às informações sobre Gaspar Silveira Martins. (2) 

 

6.8.9.3. SEM AUTOR. Perda sensível. Lamento devido ao falecimento do 

paquete Rivadavia. (3) 

 

6.8.9.4. SEM AUTOR. Preparam-se... Comentário sobre as brigas entre 

Azevedo e Paiva. (3) 

 

6.8.9.5. SEM AUTOR. Crônica. Comunicado de que haverá novo agente no 

correio e de boatos a respeito do fechamento da alfândega de Pelotas devido às 

falcatruas. (7)    

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 6, 8 de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.12. Figura de Carlos Gomes. (1) 

 

6.8.1.13. Figura do Jovem artista Eugênio Maurício Dengremont. (4-5) 

 

6.8.1.14. Caricatura a respeito das rivalidades entre os periódicos. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 



 

 

6.8.2.6. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

6.8.2.7. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comentário sobre as críticas de alguns 

leitores que censuraram esta rubrica por tratar do próprio jornal. (2) 

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.7. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.9. SEM AUTOR. Vai ou não vai? Comentário sobre a reforma da lei 

eleitoral. (2) 

 

6.8.4.10. SEM AUTOR. Enxurrada sobre enxurrada. Comentário sobre a 

atitude do Sr. Ávila, que embora tenha criticado o Sr. Flores, nomeou vários moços para 

cargos da Guarda Nacional. (3) 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.4. LIMA, A. de. No íntimo. Soneto que  descreve o casto sono de uma 

moça que provavelmente sonha com seu noivado. (3)  

 

6.8.5.5. SEM AUTOR. Divirtam-se. Charadas em versos. O Diabrete oferece 

como recompensa àquele que decifrá-las a isenção de ouvir os sermões do Pastor 

Vanordem por um ano. (3-6) 

 

 

6.8.8. Acontecimentos da semana 

 

6.8.8.1. GILBERT. Crônica. Relato dos acontecimentos da semana: demolição 

do prédio da alfândega, comercialização de bíblias pelo Pastor Vanordem, início da 



 

construção de mictórios a fim de evitar que as pessoas façam suas necessidades na rua. 

(6) 

 

6.8.8.2. SEM AUTOR. Noticiário. Relato dos acontecimentos da semana: 

retorno do político Sr. Tenente-coronel Athanásio Pandorga da Silva Zero ao município 

do Rio Grande, seguiu para Europa o comerciante Sr. Joaquim Finório da Silva Engana 

Tolos, um negro caiu ferindo a calçada. (7) 

 

 

6.8.9. Diversos 

 

6.8.9.6. SEM AUTOR. O Verneuil. Elogios à Companhia Verneuil e convite 

para o público prestigiá-la. (3)  

 

6.8.9.7. SEM AUTOR. Madame Belia. Elogio ao espetáculo Madame Belia. 

(6) 

 

6.8.9.8. LISTO, K. Gatunos. Comentário a respeito do aumento do número de 

gatunos no município do Rio Grande. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 7, 15 de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  



 

 

6.8.1.15. Caricatura que apresenta O Diabrete negociando com Vanordem. (1) 

 

6.8.1.16. Caricatura que apresenta um velho com um copo de vinho na mão 

brindando à saúde dos leitores. (4-5) 

 

6.8.1.17. Caricatura de Chiquinha Moqueca, famosa cortesã no município do 

Rio Grande. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.8. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

6.8.2.9. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comenta que a redação d’O Diabrete 

tem passado bem, embora tenha aplicado dinheiro no Banco da Província tendo 

prejuízo. (2) 

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.8. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.11. BRISTOL, Dr. Ainda não! Crítica à morosidade do processo de 

aprovação da reforma eleitoral. (2) 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.6. HEINE, Henri. Número do intermezzo. Poema de oito versos nos quais 

o poeta utiliza-se de elementos da natureza para exaltar a beleza de um amor vivido na 

juventude. (3) 

 



 

6.8.5.7. SEM AUTOR. Charadas. Charadas em versos. O Diabrete oferece o 

romance Nana, de Zola, para quem decifrar as charadas. (7) 

 

 

6.8.6. Anúncios 

 

6.8.6.2. Idem a 6.8.6.1. (7) 

 

 

6.8.8. Acontecimentos da semana 

 

6.8.8.3. GILBERT, Dr. O Sr. Pablo Jover. Polícia pelotense chamou o médico 

Pablo Jover à delegacia para que comprovasse sua titulação. (3-6) 

 

 

6.8.9. Diversos 

 

6.8.9.9. LISTO, K. Eles, sempre eles! Autor comenta que os gatunos são 

colaboradores da imprensa diária devido ao número de matérias que lhes fornecem. (3) 

 

6.8.9.10. SEM AUTOR. Crônica. Elogios aos espetáculos de circo e teatro, em 

especial à Companhia Verneuil e ao circo japonês. Comentário a respeito da expulsão 

dos jesuítas da Europa. O autor mostra-se admirado porque o Sr. Koseritz não tenha 

publicado nenhuma nota, na imprensa, a respeito de uma missa em ação de graças à 

saúde de Gaspar Silveira Martins encomendada por um admirador. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 8, 22 de ago. 1880. 

 

 

 



 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.18. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando outro jornal 

caricato. (1) 

 

6.8.1.19. Caricatura que apresenta um casal de namorados em torno de uma 

árvore. (4-5) 

 

6.8.1.20. Caricatura a respeito da crise econômica. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.10. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

6.8.2.11. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comenta que a redação d’O Diabrete 

tem passado bem, embora não tenha assumido nenhum cargo da Guarda Nacional. (2) 

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.9. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.12. PIPILET. E nada! Crítica à morosidade do processo de reforma da lei 

eleitoral e à idéia do Sr. Saraiva de exigir dos cidadãos comprovante de renda para 

legitimar o direito ao voto.(2) 

 

6.8.4.13. LISTO, K. Com faca não! Crítica às brigas entre os deputados José 

Mariano, Antonio de Siqueira e Segismundo. (3) 

 

6.8.4.14. SEM AUTOR. Questão séria. Comentário de que a Câmara fará 

sessão extraordinária para tratar da iluminação pública, comunicando sua decisão à 

imprensa, através de telegrama. (6) 



 

 

6.8.4.15. SEM AUTOR. Última hora. Notícias a respeito da crise no 

ministério. (7) 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.8. GUIMARÃES JÚNIOR, Luiz. Carlos Gomes – Vozes da noite. Soneto 

que exalta a genialidade de Carlos Gomes. (3) 

 

6.8.5.9. COSTA, Freitas e. Flor de cacau.  Soneto que exalta a beleza e 

idealiza a mulher amada. (6) 

 

 

6.8.7. Anedotas 

 

6.8.7.2. SEM AUTOR. Para rir. Anedotas que exploram aspectos cômicos da 

relação entre patrão e empregado e da ingenuidade do homem da zona rural. (7) 

 

 

6.8.9. Diversos 

 

6.8.9.11. GILBERT, Dr. Boa idéia. Autor comenta que o presidente da 

Província vai fundar uma colônia em Pelotas e sugere que seja fundada outra em Rio 

Grande, na Praça Sete de Setembro, devido à qualidade do terreno, no qual nasce até 

carrapicho. O autor sugere ainda a expropriação dos terrenos da Igreja da Conceição, 

hospital do Carmo e até mesmo das propriedades particulares dos arredores para a 

criação da colônia. (3) 

 

6.8.9.12. ROMUALDO. Crônica. Autor comenta que o exímio cantor 

Dengremont irá suprir a ausência da Companhia Verneuil e relata que Vanordem 

ganhou um livro de economia, retiraram o telhado da alfândega e que haverá muitos 

acontecimentos no sete de setembro. (6-7) 

 

 



 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n. 9, 29 de ago. 1880. 

 

 

 

6.8.1. Caricatura  

 

6.8.1.21. Caricatura que retrata Mauricinho de mãos inchadas de tanto tocar 

rabecão. (1) 

 

6.8.1.22. Caricatura de várias personagens que atormentam os cidadãos dignos: 

o dono do hotel, as solteironas, os maçons, além do cheque sem fundo que atormenta os 

comerciantes e dos revólveres que atormentam os gatunos. (4-5) 

 

6.8.1.23. Caricatura que apresenta as tendências da moda feminina. (8) 

 

 

6.8.2. O Diabrete 

 

6.8.2.12. Idem a 6.8.2.1. (2)  

 

6.8.2.13. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comenta que a redação d’O Diabrete 

tem passado bem, embora não tenha sido convidada para os bailes da Instrução e 

Recreio e um redator esteja perturbado com a demora para a nomeação dos cargos da 

Guarda Nacional no município. (2) 

 

 

6.8.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.8.3.10. Idem a 6.8.3.1. (2)  

 

6.8.3.11. GILBERT, Dr. Enterros à música. Crítica à presença de música nos 

cortejos fúnebres. O autor sugere que a música seja substituída por foguetes. (3) 

 

 



 

6.8.4. Matérias de natureza política 

 

6.8.4.16. SEM AUTOR. Não passa... Passa. Discussão a respeito da aprovação 

ou não do projeto de reforma eleitoral proposto pelo Governo. (2) 

 

6.8.4 17. PIPILET. Questão do dia. Autor pede esclarecimentos ao autor a 

respeito se  o Sr. Gaspar Silveira Martins teria se metido ou não em confusão com seus 

adversários. (3-6) 

 

 

6.8.5. Matérias literárias 

 

6.8.5.10. LIMA, Augusto. Ondina. Poema de versos regulares. O poeta 

compara as atitudes da mulher amada ao movimento sinuoso das ondas do mar no qual 

a amada banha-se. (3) 

 

6.8.5.11. SEM AUTOR. Divirtam-se. Charadas. Charadas em versos a respeito 

da identidade de um homem. O Diabrete oferece a assinatura gratuita de um ano do 

periódico escrito pelo Pastor Manoel Vanordem. (6-7) 

 

 

6.8.6. Anúncios 

 

6.8.6.3. Idem a 6.8.6.1. (7) 

 

 

6.8.9. Diversos 

 

6.8.9.13. LISTO, K. Uma colônia. Autor lamenta que, assim como Pelotas, Rio 

Grande também não tenha sido contemplado com uma colônia. (6)  

 

6.8.9.14. SEM AUTOR. Correspondências. Correspondente de São José do 

Norte comunica que o padre está doente e menciona que Castello pediu que Rocambole 

fosse menos linguarudo. (7) 

 



 

6.8.9.15. THIMÓTHEO. Pelotas. Correspondente de Pelotas relata que os 

oficiais promovidos realizarão um baile em homenagem ao Sr. Ávila e comenta que o 

padre Catllan engorda cada vez mais. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.10, 12 de set. 1880. 

 

 

 

6.9.1. Caricatura  

 

6.9.1.1. Caricatura que apresenta Gaspar Silveira Martins cochilando no 

Senado. (1) 

 

6.9.1.2. Caricatura a respeito da polêmica em relação ao pronunciamento de 

Gaspar Silveira Martins. O periódico questiona se o político disse ou não asneira? (4) 

 

6.9.1.3. Caricatura que crítica os enormes chapéus usados pela Guarda 

Nacional e políticos, por serem tão grandes que não servem em cidadãos comuns. (5) 

 

6.9.1.4. Caricatura que critica as roupas indecentes com as quais as mulheres 

tomam banho de mar. (8) 

 

 

6.9.2. O Diabrete 

 

6.9.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

6.9.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

6.9.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

6.9.3.2. SEM AUTOR. Protesto. Autor critica artigos publicados sob o título 

Decadência do Rio Grande, pois teme que tais artigos prejudiquem a imagem da cidade 

fora do município. (2-3) 

 

6.9.3.3. PIPILET. Assunto velho. Autor critica a Câmara Municipal por não 

tomar providências em relação à iluminação pública. (3) 

 

6.9.3.4. ELPÍDIO. É justo. Critica as exigências dos pelotenses e seu desejo de 

terem uma alfândega. (6) 

 

6.9.3.5. SUJO, Manoel. Elemento servil. Critica Nabuco por ter viajado para a 

Europa gastando uma quantia que poderia ser usada em benefício da libertação dos 

escravos. (6) 

 

 

6.9.5. Matérias literárias 

 

6.9.5.1. RAMOS, J. Primeiro suspiro. Poema de versos regulares que 

expressam o medo do eu-lírico de perder sua amada. (7) 

 

 

6.9.6. Anúncios 

 

6.9.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.9.9. Diversos 

 

6.9.9.1. SEM AUTOR. Crônica. Comentário a respeito das comemorações do 

7 de setembro e das saudades dos artistas da Companhia Verneuil. (3) 

 



 

6.9.9.2. RATONEIRO, Uma vítima desse. Prevenção ao público. Comunicado 

de que o papel comercializado pelo Sr.Vanordem é de péssima qualidade. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.11, 18 de set. 1880. 

 

 

 

6.9.1. Caricatura  

 

6.9.1.5. Caricatura que apresenta O Diabrete cochilando devido à falta de 

assunto. (1) 

 

6.9.1.6. Caricaturas a respeito da votação do projeto de Nabuco de 

emancipação dos negros e críticas à escravidão. (4-5) 

 

6.9.1.7. Caricaturas a respeito da corrupção e hipocrisia presentes na Igreja 

Católica. (8) 

 

 

6.9.2. O Diabrete 

 

6.9.2.2. Idem a 6.9.2.1. (2) 

 

6.9.2.3. SEM AUTOR. O nosso aniversário. (Parênteses editorial). Redação 

publica um artigo com um balanço dos artigos e matérias publicadas ao longo do ano 

que passou. (2-3)  

 

 

6.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.9.3.6. Idem a 6.9.3.1. (2) 

 



 

6.9.3.7. ELPÍDIO. Seriamente. Crítica ao apoio do Sr. Ávila à criação de uma 

alfândega em Pelotas. (3) 

 

 

6.9.4. Matérias de natureza política 

 

6.9.4.1. LISTO, K. Até o excelentíssimo! Crítica às justificativas do presidente 

da Província sobre a reorganização da mesa de rendas de Pelotas. O autor declara seu 

descontentamento porque o presidente da Província mostra-se partidário à criação de 

uma alfândega em Pelotas. (2) 

 

 

6.9.5. Matérias literárias 

 

6.9.5.2. C., A. O teu sorriso. Poema de seis sétimas que exaltam a beleza e 

idealizam a mulher amada. (6) 

 

 

6.9.6. Anúncios 

  

6.9.6.2. Idem a 6.9.6.1. (2) 

 

 

6.9.8. Acontecimentos da semana 

 

6.9.8.1. SEM AUTOR. Crônica. Relato da chegada Menino Dengremont de 

Porto Alegre, a entrada da Gazeta em uma nova fase, comemorações do funcionamento 

da barra de Pelotas e comentário a respeito da admiração da escola municipal por ambos 

os sexos. (6) 

 

6.9.8.2. SEM AUTOR. Seção telegráfica. Correspondente envia telegrama, da 

Corte, relatando que a polícia fez greve reivindicando melhores salários e que a Câmara 

não quis discutir a respeito do esgoto. (6) 

 



 

6.9.8.3. SEM AUTOR. Canguçu. Correspondente envia carta, de Canguçu, 

relatando uma reunião ocorrida na cidade a fim de reivindicar a construção de uma 

estrada de ferro entre essa cidade e Bagé. (6) 

 

6.9.8.4. SEM AUTOR. Pontal da Barra. Correspondência comunica que as 

águas subiram cobrindo o farol do Atalaia. (6)  

 

6.9.8.5. SEM AUTOR. Corte.  Correspondente comunica que mandaram 

colocar o retrato do Sr. Nunes de Miranda na alfândega de Rio Grande. (6)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.12, 26 de set. 1880. 

 

 

 

6.9.1. Caricatura  

 

6.9.1.8. Figura do Dr. Fernando Osório. (1) 

 

6.9.1.9. Caricaturas que criticam a escravidão, pois embora os políticos falem 

em liberdade, preocupam-se apenas com a reforma eleitoral, esquecendo-se de tomar 

providências em ralação à situação dos negros. (4-5) 

 

6.9.1.10. Caricatura que apresenta Gaspar Silveira Martins sendo aclamado por 

seus caluniadores. (8) 

 

6.9.1.11. Caricatura que critica a decisão do juiz de Santa Vitória que proibiu o 

uso de botas durante suas seções. (8) 

 

 

6.9.2. O Diabrete 

 

6.9.2.4. Idem a 6.9.2.1. (2) 

 



 

 

 

 

6.9.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.9.3.8. SEM AUTOR. Epigrama. Crítica à falta de respeito com que um 

médico tratou uma médica. (6) 

 

6.9.3.9. BADARÓ, Eugênio.  Piadas. Crítica aos discursos de Joaquim Pirata, 

à precária iluminação do Passeio Municipal, à limpeza das ruas e à reforma da Igreja 

São Francisco. (7) 

 

 

6.9.5. Matérias literárias 

 

6.9.5.3. TEIXEIRA, Múcio. Memórias de um sacristão. Poema de três estrofes. 

Cada estrofe aborda uma cerimônia religiosa: batismo, matrimônio e enterro. O poema 

retrata a hipocrisia da sociedade. (3) 

 

 

6.9.6. Anúncios 

 

6.9.6.3. Idem a 6.9.6.1. (2) 

 

 

6.9.7. Anedotas 

 

6.9.7.1 SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre assuntos 

variados. (6) 

 

 

6.9.8. Acontecimentos da semana 

 

6.9.8.6. SEM AUTOR. Noticiário. Relato dos acontecimentos da semana: 

chegada do Coronel João Ramalho da Conceição Safa-Rascada, de Mostardas, com o 

propósito de tomar lições na escola municipal, retornando sem se satisfazer, falecimento 



 

do Coronel José do Rosário Pinta-sete e de uma menina, após ser atropelamento 

ocasionado por uma carroça. (3-6) 

 

 

6.9.9. Diversos 

 

6.9.9.3. SEM AUTOR. Alfândega de Pelotas. Comentário sobre as esperanças 

dos pelotenses de realizarem o sonho de terem uma alfândega no seu município. (2) 

 

6.9.9.4. PIPILET. Homem popular. Comentário sobre a popularidade de 

Joaquim Nabuco devido ao seu interesse pela escravatura. Entretanto, os negros se 

acham no direito de também o criticá-lo, pois se sentiram abandonados devido sua 

viagem para a Europa. (2) 

 

6.9.9.5. SEM AUTOR. As trinta belezas da mulher. Lista de atributos físicos 

que deve ter uma mulher para ser considerada bela. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.12, 3 de out. 1880. 

 

 

 

6.10.1. Caricatura  

 

6.10.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete oferecendo lunetas aos 

pelotenses para que possam ver a tão sonhada alfândega. (1) 

 

6.10.1.2. Caricatura que critica as exigências feitas por Pelotas e Mostardas. (4-

5) 

 

6.10.1.3. Caricatura a respeito da decisão do juiz de Santa Vitória de prender 

todos aqueles que usarem botas. (8) 

 

 



 

6.10.2. O Diabrete 

 

6.10.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem 

se tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o 

façam, serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

6.10.2.2. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação O 

Diabrete passa bem, embora não tenha sido convidada para o baile oferecido ao chefe 

da Guarda Nacional, em Pelotas. (2) 

 

 

6.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.10.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a poesias e notas enviadas 

por leitores. (2)  

 

 

6.10.4. Matérias de natureza política 

 

6.10.4.1. ELPÍDIO. Mais um. Autor parabeniza o Imperador por ter escolhido o 

Sr. Florêncio de Abreu para o cargo de senador. (2) 

 

6.10.4.2. ELPÍDIO. Limpem-se a esse guardanapo. Comentário sobre a doação 

de três contos de réis feita pelo Sr. L. A. ao Estado para as obras públicas. O autor 

considera tal atitude bem feita, uma vez que criticaram a generosidade do engenheiro. 

(2) 

 

6.10.4.3. SEM AUTOR. É  justo.  Comentário a respeito da reivindicação de 

Santa Vitória, que também reclama uma alfândega, publicada pelo Diario do Rio 

Grande. O autor considera as reivindicações de Santa Vitória mais arrazoadas por ser 

uma zona de fronteira. (6) 

 

 

6.10.5. Matérias literárias 

 



 

6.10.5.1. X, Dr. A lua e eu. Poema de cinco quadras. O eu-lírico tenta 

reconquistar o amor de sua amante, desmentindo as calúnias a seu respeito. (7) 

 

 

6.10.6. Anúncios 

 

6.10.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.10.7. Anedotas 

 

6.10.7.1. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas a respeito dos 

costumes do município. (3) 

 

6.10.7.2. SEM AUTOR. Coisas diversas. Anedotas que menosprezam as 

mulheres. (6-7) 

 

 

6.10.8. Acontecimentos da semana 

 

6.10.8.1. SEM AUTOR. Crônica. Relato da chegada do vapor da Corte, 

reforma da Igreja São Francisco e que o assunto imprensa são as disputas entre Rio 

Grande e Pelotas. (6) 

 

 

6.10.9. Diversos 

 

6.10.9.1. LISTO, K. É muito querer. Comentário a respeito do encontro 

realizado, em Pelotas, para tratar de assuntos de máxima importância, pois os pelotenses 

desejam: a alfândega, o cais de Rio Grande e a Barra da Província, mudando-a para o 

Canal São Gonçalo. (3) 

 

 

 



 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.13, 10 de out. 1880. 

 

 

 

6.10.1. Caricatura  

 

6.10.1.4. Caricatura que apresenta O Diabrete ameaçando divulgar a lista dos 

nomes dos assinantes inadimplentes. (1) 

 

6.10.1.5. Caricatura a respeito dos negócios entre as indústrias estrangeiras e o 

comércio local. (4-5) 

 

6.10.1.6. Caricatura que retrata os banhos nos lagos da Praça Tamandaré. (8) 

 

 

6.10.2. O Diabrete 

 

6.10.2.3. Idem a 6.10.2.1. (2) 

 

 

6.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.10.3.2. FRACCIONI. Um juiz inimigo das botas. Crítica ao juiz de Santa 

Vitória que proibiu o uso de botas. (6) 

 

 

6.10.5. Matérias literárias 

 

6.10.5.2. JABJ. Este mundo é assim! Conto. Narrativa que relata a história de 

um caricaturista que em sua juventude desenhou seu vizinho, Chico Pacheco. Na época, 

o vizinho ofendeu-se com o desenho feito pelo menino. Anos mais tarde, porém, após a 

morte do vizinho, a viúva procurou o caricaturista para comprar a caricatura de seu 

esposo. Segundo a viúva, a caricatura era uma representação fiel do falecido e seria 

colocada em local de destaque em sua casa. (3-6) 

 



 

6.10.5.3. MAGALHÃES, Valentim. Ao longe. Soneto que utiliza de elementos 

da natureza para representar o sofrimento dos escravos que esperam ansiosas pela 

liberdade. (7) 

 

 

6.10.6. Anúncios 

 

6.10.6.2. Idem a 6.10.6.1. (2)  

 

 

 

6.10.7. Anedotas 

 

6.10.7.3. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre temas 

variados. (7) 

 

 

6.10.9. Diversos 

 

6.10.9.2. SEM AUTOR. A Escravidão. Artigo que manifesta apoio à abolição 

da escravatura e lamenta que uma sociedade, empenhada em libertar cativos, fundada 

em Rio Grande, não tenha ido adiante. (2) 

 

6.10.9.3. SEM AUTOR. Assunto importante. Comentário sobre reunião 

realizada, em Pelotas, para reivindicar a fundação de uma universidade e o fechamento 

das repartições fiscais. (2-3) 

 

6.10.9.4. SEM AUTOR. Digno de imitação. Autor sugere que os hoteleiros de 

Rio Grande tratem seus hóspedes, assim como fazem os do Rio de Janeiro, oferecendo 

um banquete. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.14, 17 de out. 1880. 

 



 

 

 

6.10.1. Caricatura  

 

6.10.1.7. Caricatura que apresenta O Diabrete, novamente, ameaçando revelar 

a lista de assinantes remissos. (1) 

 

6.10.1.8. Caricatura que retrata dezessete soldados que se apresentam ao 

Imperador com as fardas em farrapos. (4) 

 

6.10.1.9. Caricatura do Sr. Sebolório cortejando moças em um baile. (4) 

 

6.10.1.10. Caricatura a respeito do artigo publicado, em Pelotas, pelo Sr. 

Perneta. (5) 

 

6.10.1.11. Caricatura a respeito das intenções do Sr. Perneta de carregar nossa 

alfândega para Pelotas. (8) 

 

 

6.10.2. O Diabrete 

 

6.10.2.4. Idem a 6.10.2.1. (2) 

 

6.10.2.5. SEM AUTOR. Ao público. A redação d’O Diabrete comunica que o 

Sr. Pedro Bernardino de Moura mudou-se para a Rua Zalony. (2)  

 

6.10.2.6. SEM AUTOR. Assunto do dia. Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete está bem, embora nenhum de seus integrantes tenha feito parte das chapas dos 

deputados federais. (2) 

 

6.10.2.7. PIPILET. Protesto. Autor esclarece que o Presidente da Província não 

fez um contrato com a tipografia d’O Diabrete para fazer placas. (3) 

 

 

6.10.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

6.10.3.3. JOVERT. Também tu!... Crítica ao jornal Ordem, de Jaguarão, que 

publicou críticas a respeito da cidade do Rio Grande. (7)  

 

 

6.10.4. Matérias de natureza política 

 

6.10.4.4. SEM AUTOR. Guardanapo. Comentário a respeito da cota feita 

pelos vereadores de Pelotas para comprar o terreno, no qual se instalará a colônia, e 

crítica aos vereadores rio-grandinos que não fazem o mesmo para providenciar a 

iluminação pública. (3) 

 

6.10.4.5. PIPILET. Chapa provincial. Comentário a respeito da escolha dos 

representantes da Província. O autor elogia os nomes escolhidos e tem a esperança de 

que muito farão pela Província, entretanto discorda da escolha de Gaspar e Florêncio, 

por estarem acumulando muitos cargos. (6) 

 

6.10.4.6. SEM AUTOR. Pegaram-se... outra vez. Comentário a respeito das 

discussões entre Renato e Feuerback, na Câmara. (7) 

 

 

6.10.7. Anedotas 

 

6.10.7.4. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre personagens 

do município. (7) 

 

 

6.10.5. Matérias literárias 

 

6.10.5.4. LEAL, Fernando. A dois astros. Poema de versos regulares nos quais 

o eu-lírico idealiza e exalta a beleza da mulher amada. O eu-lírico entrega-se, 

irracionalmente, ao amor que devota a sua amada, desejando até mesmo transformar o 

sol em lua, para que não doure sua alva pele, maculando sua beleza. (3) 

 

 

6.10.9. Diversos 

 



 

6.10.9.5. ELPÍDIO. O urso da caverna. Comentário a respeito do poder das 

palavras, as quais são capazes de tornar homens célebres. O autor comenta que, no 

entanto, com o Sr.Vanordem, aconteceu o contrário, pois as palavras proferidas por ele, 

contribuíram para acusá-lo de mercenário. (2) 

 

6.10.9.6. LISTO, K. O monstro. Autor exige que a imprensa pelotense publique 

a representação dirigida à Praça do Comércio. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.15, 24 de out. 1880. 

 

 

 

6.10.1. Caricatura  

 

6.10.1.12. Caricatura a respeito da queda da popularidade de Gaspar Silveira 

Martins. (1) 

 

6.10.1.13. Caricatura que sugere que o nome da Escola Silveira Martins seja 

trocado por Barão de Cotegipe. (4) 

 

6.10.1.14. Caricatura que apresenta a imprensa séria representada pelo 

Commercial, Gazeta Mercantil, Echo do Sul, juntamente com O Diabrete, 

cumprimentando o Artista por sua energia. (4) 

 

6.10.1.15. Figura do Dr. Luiz Pientznauer. (5) 

 

6.10.1.16. Caricatura do Dr. Tanner, o qual viveu 40 anos em jejum bebendo 

apenas água. (8) 

 



 

 

6.10.2. O Diabrete 

 

6.10.2.8. Idem a 6.10.2.1. (2) 

 

6.10.2.9. SEM AUTOR. Assunto do dia! Comunicado de que a redação d’O 

Diabrete está muito bem, não deixando se abater por não ter um representante na 

Câmara Provincial. O autor lamenta que desta forma, a Câmara deixou de ter n’O 

Diabrete um propagador de suas doutrinas. (2) 

 

 

 

 

6.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.10.3.4. JOVERT. Barra de Pelotas. Crítica às informações publicadas, nos 

jornais pelotenses, sobre a barra do Canal São Gonçalo. (7) 

 

 

6.10.4. Matérias de natureza política 

 

6.10.4.7. O DIABRETE. Ingrato!... O Diabrete critica o comportamento de 

Gaspar Silveira Martins em relação à cidade do Rio Grande, por apoiar os projetos que 

beneficiam Pelotas. (2) 

 

6.10.4.8. LISTO, K. Mais um remendo. Comentário a respeito de uma reforma 

na chapa provincial. (3) 

 

6.10.4.9. ELPÍDIO. Notícia importante. Comentário sobre o retorno do 

Tenente-Coronel Veríssimo Lucas Annes ao posto de Cruz Alta. (3) 

 

6.10.4.10. SEM AUTOR. O Artista. Comentário a respeito do rompimento dos 

chefes do Partido Liberal, que atraiçoou os interesses da cidade. (6) 

 

 

6.10.5. Matérias literárias 



 

 

6.10.5.5. MENDONÇA, Lúcio de. Beijo pagão. Poema de quatro quadras, com 

versos regulares, de tom narrativo que narram um beijo furtado pelo eu-lírico de sua 

amada. (3) 

 

6.10.5.6. MORAES FILHO, Dr. Mello de. Ama de leite. Poema de tom 

narrativo a respeito do comércio de escravos. (7) 

 

6.10.5.7. SEGUIER, Jayme de. Lirismo. Poema de oito quadras de versos 

regulares, apresentando uma imagem idealizada da  mulher amada. (7) 

 

 

 

6.10.7. Anedotas 

 

6.10.7.5. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre temas 

diversos. (7) 

 

 

6.10.9. Diversos 

 

6.10.9.7. PIPILET. Enquanto há ventos... Comentário sobre a quantidade de 

matéria que a disputas entre Rio Grande e Pelotas fornecem à imprensa. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.16, 31 de out. 1880. 

 

 

 

6.10.1. Caricatura  

 

6.10.1.17. Caricatura que comenta que Gaspar Silveira Martins irá passar mal 

quando souber das críticas publicadas pela imprensa. (1) 

 



 

6.10.1.18. Caricatura de um mau político. (4) 

 

6.10.1.19. Caricatura a respeito de um eminente fuzilamento. (5) 

 

6.10.1.20. Caricatura a respeito de uma briga entre duas cocotes que se 

agrediram com guarda-chuvas na Rua das Flores. (8) 

 

6.10.1.21. Caricatura a respeito da intenção de Albano de fundar outro Rink na 

Praça Tamandaré. (8) 

 

 

6.10.2. O Diabrete 

 

6.10.2.10. Idem a 6.10.2.1. (2) 

6.10.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.10.3.5. PIPILET. Sai ou não sai? Crítica à morosidade das nomeações da 

Guarda Nacional do Rio Grande. (7) 

 

 

6.10.4. Matérias de natureza política 

 

6.10.4.11. SEM AUTOR. O Paturôt das charqueadas. Reprodução de um 

artigo publicado, na Gazeta da Tarde, a respeito das charqueadas rio-grandenses. O 

texto apresenta também críticas à saída de Gaspar Silveira Martins da Câmara dos 

Deputados e ao seu discurso, através do qual, o político revela suas preocupações com 

“o gênero humano”. (3) 

 

6.10.4.12. LISTO, K. É justo. Autor comenta que cidadãos libertos, 

naturalizados e acatólicos, caso a reforma eleitoral seja aprovada, darão vivas ao 

Saraiva. (7) 

 

 

6.10.5. Matérias literárias 

 



 

6.10.5.8. D’AZEVEDO, Guilherme. G. Soneto que idealiza a beleza da mulher 

amada, destacando a  graciosidade do nome dela cuja a inicial é a letra G. (3) 

 

6.10.5.9. AZEVEDO, Santos de. Lá isso sim... lá isso não. Poema de vinte seis 

quadras de versos regulares. O eu-lírico reflete sobre quais situações e atitudes convêm 

a uma vida prazerosa e quais lhe causam dissabores. (6-7) 

 

 

6.10.9. Diversos 

 

6.10.9.8. SEM AUTOR. Pobre Rio Grande! Comentário sobre a importância e 

influência da opinião de Koseritz. Autor teme que os artigos publicados pelo jornalista 

em prol da construção da alfândega, em Pelotas, possam beneficiar os pelotenses. (2)  

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.17, 7 de nov. 1880. 

 

 

 

6.11.1. Caricatura  

 

6.11.1.1. Figura do Visconde do Rio Branco. (1) 

 

6.11.1.2. Caricatura que crítica a falsa moral da Igreja Católica. (4) 

 

6.11.1.3. Caricatura a respeito dos duelos entre o Artista e o Diario do Rio 

Grande. (5) 

 

6.11.1.4. Caricatura do juiz de Santa Vitória que proibiu o uso de botas. (8) 

 

 

6.11.2. O Diabrete 



 

 

6.11.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem 

se tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o 

façam, serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

6.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.11.3.1. JOVERT. Injustiças... Autor relata que o Diário de Pelotas critica 

injustamente o presidente da Associação Comercial Pelotense, por ser alguém que 

posteriormente será idolatrado. (2) 

 

 

 

 

 

 

6.11.4. Matérias de natureza política 

 

6.11.4.1. LISTO, K. Resultado finado. Crítica às eleições para deputado. Neste 

mesmo artigo, O Diabrete comunica que, por não estar filiado a nenhum partido 

político, tem o direito de emitir opiniões a respeito dos acontecimentos políticos. (3-6) 

 

6.11.4.2. ELPÍDIO. Notícias de fora. Comentário sobre a aprovação da reforma 

eleitoral. O autor ainda relata que uma comissão de Pelotas reivindicou uma alfândega 

ao Governo Imperial e que em Santa Vitória também “borbulha idéia semelhante”. (6-7) 

 

 

6.11.5. Matérias literárias 

 

6.11.5.1. CATIÇO, O. Santa Vitória. Poema de cinco décimas de versos 

regulares que criticam o decreto do juiz de Santa Vitória que proíbe o uso de botas no 

foro. (3) 

 



 

6.11.5.2. COSTA, Lobo da. A última confissão de Eugênia Câmara. Poema de 

versos regulares de tom narrativo que relatam a confissão de Eugênia Câmara a um 

padre, afirmando que Castro Alves morreu por sua causa. (6) 

 

6.11.5.3. SANTOS, João Júlio dos. Graciosa. Poema de duas quadras e um 

quinteto de versos regulares. O eu-lírico revela no poema a decepção diante da 

descoberta de que os movimentos feitos na cortina da janela do quarto da sua amada 

eram provocados pelo vento. (7) 

 

 

6.11.6. Anúncios 

 

6.11.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.11.7. Anedotas 

 

6.11.7.1. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre personagens 

do município. (7) 

6.11.9. Diversos 

 

6.11.9.1. SEM AUTOR. Visconde do Rio Branco. Artigo que homenageia o 

Visconde do Rio Branco na ocasião de sua morte. (2) 

 

6.11.9.2. SUJO, Manuel. Que viveiro! O autor deseja que a Princesa do Sul, a 

cidade de Pelotas, o fizesse sultão de seus domínios. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.18, 14 de nov. 1880. 

 

 

 



 

6.11.1. Caricatura  

 

6.11.1.5. Caricatura que apresenta O Diabrete despedindo-se de um amigo. (1) 

 

6.11.1.6. Caricatura que critica D. Jacinta que apesar ter uma prole numerosa 

freqüenta a casa do Tira-fastio. (4) 

 

6.11.1.7. Caricatura que compara as discussões entre os jornais Artista e Diario 

do Rio Grande aos bate-bocas do mercado. (4) 

 

6.11.1.8. Caricatura que critica o grande número de soldados da Guarda 

Nacional. (5) 

 

6.11.1.9. Caricatura do Dr. Antoninho, autor do projeto da lei que proíbe o uso 

de botas, sendo agredido com botas lançadas por populares. (8) 

 

 

6.11.2. O Diabrete 

 

6.11.2.2. Idem a 6.11.2.1. (2) 

 

 

6.11.4. Matérias de natureza política 

 

6.11.4.3. LISTO, K. Eleição. Crítica ao descaso com o qual os eleitores 

escolheram seus candidatos. (2) 

 

6.11.4.4. ELPÍDIO. Esta salva a pátria. Comentário a respeito da divulgação 

dos nomes dos contemplados com cargos na Guarda Nacional. Segundo o autor, o povo 

ficou descontente com a nominata. (2-3) 

 

6.11.4.5. REDAÇÃO. Retificação. A redação retifica que a notícia a respeito 

da demissão do Dr. Henrique d’Ávila, publicada pelos jornais da oposição, não é um 

fato verídico. (3) 

 

 



 

6.11.5. Matérias literárias 

 

6.11.5.4. REPÓRTER, O. Amor a quanto obrigas! Quadra exaltando a beleza 

da mulher negra. (6) 

 

6.11.5.5. MAGALHÃES, Valentim. Offenbach. Soneto a respeito do 

sofrimento do povo francês. (6) 

 

6.11.5.6. GALLO, Rocha. O paraíso dos gatos. Poema de vinte estrofes 

divididas em cinco partes. O poema tem um tom narrativo e conta a história de um casal 

de gatos. A primeira parte do poema apresenta uma descrição dos gatos. Na segunda 

parte, há a descrição de um quarto de dispensa: o paraíso dos gatos, repleto de ratos e 

comida. Na terceira parte, o gato, seduzido pela gata, é induzido a roubar uma lingüiça 

que estava dependurada para eles comerem. Na quarta parte, há a narração da morte do 

casal de bichanos por terem comido a lingüiça envenenada. Na última parte, o “eu-

lírico/narrador” compara a história à narração bíblica de Adão e Eva, sugerindo que 

Deus deveria ter punido a mulher, assim como fizera o dono da dispensa. (6-7) 

 

 

6.11.6. Anúncios 

 

6.11.6.2. Idem a 6.11.6.1. (2) 

6.11.9. Diversos 

 

6.11.9.3. PIPILET. Por pouca saúde. Autor comenta que a Gazeta, de Porto 

Alegre, não continuou a sua propaganda a favor da futura alfândega de Pelotas. (3) 

 

6.11.9.4. SEM AUTOR. Lamentações. Comentário sobre o amor não 

correspondido de Sr. Joaquim D. Pereira. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.19, 21 de nov. 1880. 

 

 



 

 

6.11.1. Caricatura  

 

6.11.1.10. Figura de Offenbach. (1) 

 

6.11.1.11. Caricatura que apresenta apenas caveiras como público da sessão 

para discutir a libertação dos escravos. (4) 

 

6.11.1.12. Caricatura que critica o excesso de chuvas durante o verão. (5) 

 

6.11.1.13. Caricatura que apresenta os oficiais da Guarda Nacional 

amedrontados diante da eminência de um possível conflito com os argentinos. (8) 

 

 

6.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.11.3.2. LISTO, K. A peste do passeio. Crítica às disputas pelos bancos da 

Praça Municipal. (3-6) 

 

6.11.3.3. JOVERT. Duas pulhas. Crítica a duas celebridades que ocupam um 

camarote de primeira classe no Teatro Municipal. (6) 

 

6.11.3.4. THIMÓTHEO. Correspondência. Correspondente critica o desprezo 

com o qual os pelotenses tratam e se referem ao município do Rio Grande. (7) 

 

 

6.11.5. Matérias literárias 

 

6.11.5.7. SEM AUTOR. Rimas em im. Poema que rima os versos através de 

palavras que terminam em “im”. O eu-lírico tenta convencer a mulher amada a 

aproximar-se dele oferecendo muitos presentes. (3) 

 

 

6.11.7. Anedotas 

 

6.11.7.2. Idem a 6.11.7.1. (2)  



 

 

6.11.7.3. BISBAIXO, K. Qual o melhor emprego do dinheiro? Considerações 

bem-humoradas a respeito das melhores maneiras de se empregar o dinheiro. (7) 

 

 

6.11.9. Diversos 

 

6.11.9.5. SEM AUTOR. Nuvens ao sul. Artigo aconselha aos brasileiros para 

armarem-se e prevenirem-se a fim de não serem surpreendidos por um ataque dos 

argentinos. (2) 

 

6.11.9.6. PIPILET. Exportação de indivíduos. Comentário sobre o equívoco do 

Jornal de Pelotas ao noticiar que o Sr.Salcedo foi exportado para o Rio de Janeiro. (2) 

 

6.11.9.7. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Comentário a respeito do 

surgimento do jornal A Mulher. (6) 

 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.19, 21 de nov. 1880. 

 

 

 

6.11.1. Caricatura  

 

6.11.1.14. Caricatura que apresenta O Diabrete cumprimentando o 

Sr.Vanordem por escrever mesmo estando com a cara quebrada. (1) 

 

6.11.1.15. Caricatura a respeito da impossibilidade do Coronel Nico tornar seu 

compadre Arruda um membro da Guarda Nacional. (4) 

 

6.11.1.16. Caricatura que apresenta a reconciliação entre o Artista e o Diario 

do Rio Grande. (4) 



 

 

6.11.1.17. Caricatura a respeito da loteria de São Paulo. (5) 

 

6.11.1.18. Caricatura que retrata o descontentamento dos integrantes da Guarda 

Nacional devido às críticas publicadas pel’O Diabrete. (8) 

 

 

6.11.2. O Diabrete 

 

6.11.2.3. Idem a 6.11.2.1. (2) 

 

 

6.11.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.11.3.5. PIPILET. Quase se pegam! Crítica às brigas entre Freitas Coutinho e 

Cândido de Oliveira na Câmara. (2) 

 

6.11.3.6. SEM AUTOR. Uma lembrança. Crítica ao grande número de 

percevejos que infestam os móveis comercializados pelo Sr. Manoel Maria. (3) 

 

6.11.3.7. ELPÍDIO. Exames. Crítica à qualidade do ensino público. (6) 

 

6.11.3.8. TACEGA, K. Mais um! Crítica a Koseritz  por ter escrito mais um 

artigo sobre a criação da alfândega em Pelotas, no intuito de persuadir o Sr. Saraiva a 

liberar verbas para construí-la. (6-7) 

 

 

6.11.5. Matérias literárias 

 

6.11.5.8. FREITAS, A. Dias de. A rosa e a virgem. Poema de três quadras que 

idealiza e exalta a beleza da mulher virgem. De acordo com a perspectiva apresentada, a 

beleza da mulher está relacionada a sua virgindade, ao perdê-la, assim como uma rosa 

que é arrancada da roseira, murcha e perde seu viço.(3) 

 

6.11.5.9. SEM AUTOR. Fala! (Serenata). Poema de doze quadras de versos 

regulares. O eu-lírico exalta a beleza da mulher amada. (7) 



 

 

 

6.11.6. Anúncios 

 

6.11.6.3. Idem a 6.11.6.1. (2) 

 

 

6.11.7. Anedotas 

 

6.11.7.4. Idem a 6.11.7.1. (3-6)  

 

6.11.7.5. BISBAIXO, K. Qual o melhor emprego do dinheiro? Continuação 

das considerações bem-humoradas a respeito das melhores maneiras de se empregar o 

dinheiro publicadas no número anterior. (7) 

 

 

6.11.9. Diversos 

 

6.11.9.8. MARIA, Manoel. Petição. A pedido do Sr. Manoel Maria, O 

Diabrete publica uma petição ao Ministro da Agricultura, requerendo permissão para 

continuar com sua casa de aluguel de móveis velhos. (2) 

 

6.11.9.9. GILBERT, Dr. Expedição científica. Comentário sobre a viagem do 

presidente da Província ao Saycan para verificar a existência de um cavalo de sangue 

azul. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.?, ? de dez. 1880. 

 

 

OBS.: Este exemplar está muito deteriorado, não sendo possível identificar o 

número ou data da edição com precisão. Além disso, da página 1 restaram apenas 

alguns fragmentos e as páginas 5 e 6 não existem. 

 



 

 

6.12.1. Caricatura  

 

6.12.1.1. Pôster do Visconde do Rio Branco. (4) 

 

 

6.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.12.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica a matérias enviadas à 

redação para a publicação. (2) 

 

6.12.3.2. TACEGA, K. Estrada de ferro. Críticas à morosidade da conclusão 

da estrada de ferro. (3)  

 

 

6.12.9. Diversos 

 

6.12.9.1. SEM AUTOR. À memória do Visconde do Rio Branco. Artigo em 

homenagem ao Visconde do Rio Branco. (2) 

 

6.12.9.2. PIPILET. Serviço telegráfico. Correspondente envia um telegrama 

comunicando que o Presidente da Província tem sido bem recebido durante sua viagem 

a Saycan. (3) 

 

6.12.9.3. SENNA, Ernesto. Variedade. Artigo sobre a mulher. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.20, 19 de dez. 1880. 

 

 

 

6.12.1. Caricatura  

 



 

6.12.1.2. Caricatura através da qual O Diabrete pede desculpas aos leitores pela 

falta de assunto. (1) 

 

6.12.1.3. Caricatura a respeito do fim das companhias religiosas já extintas na 

França. O autor sugere que os jesuítas migrem para outras freguesias, não vindo para o 

Brasil. (4) 

 

6.12.1.4. Caricaturas a respeito do roubo ao Banco da Província, o retorno de 

Dias Braga e os discursos do Pregador Cristão. (5) 

 

6.12.1.5. Caricatura que apresenta os cambistas da loteria retornando a São 

Paulo de malas vazias, uma vez que a loteria foi transferida. (8) 

 

 

6.12.2. O Diabrete 

 

6.12.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem 

se tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o 

façam, serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

 

 

 

6.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.12.3.3. PIPILET. Ingrato! Crítica ao Sr. Maciel que não desembarcou em Rio 

Grande ao regressar do Rio de Janeiro. (2) 

 

6.12.3.4. JOVERT. Cousas e lousas. Crítica às dívidas decorrentes dos gastos 

com as festas de carnaval e a hipocrisia dos fiéis durante as festas de Nossa Senhora da 

Conceição. (6) 

 

 

6.12.5. Matérias literárias 

 



 

6.12.5.1. SEM AUTOR. A Saloia. Poema de versos regulares. O poema 

apresenta uma estrutura de diálogo entre um homem que tenta convencer a mulher a lhe 

dar um beijo. (7) 

 

 

6.12.6. Anúncios 

 

6.12.6.1. SEM AUTOR. Anúncio de venda de um quadro do Visconde do Rio 

Branco ao preço de 1$000. (7) 

 

 

6.12.7. Anedotas 

 

6.12.7.1. SEM AUTOR. O cúmulo da seriedade. Anedotas sobre personagens 

do município. (6) 

 

 

6.12.8. Acontecimentos da semana 

 

6.12.8.1. JOVERT. Cousas e lousas. Autor relata que a Companhia Simões 

chega à cidade, que Coelho foi para Porto Alegre gozar uma licença concedida pelo 

governo. (6) 

 

 

 

6.12.9. Diversos 

 

6.12.9.4. LISTO, K. As corridas. Autor comenta que todos que participaram da 

corrida deveriam ser premiados. (2) 

 

6.12.9.5. JUVÊNCIO. A propósito de um discurso. Leitor pede esclarecimentos 

às críticas publicadas a respeito dos discursos proferidos na sessão fúnebre ocorrida na 

União Constante. (2) 

 

6.12.9.6. TACEGA, K. O Sr.Vanordem. Autor comenta que Vanordem não 

apreciou as corridas realizadas nos domingos. (3) 



 

 

6.12.9.7. SEM AUTOR. Loteria de São Paulo. Comentário da existência de 

bilhetes da loteria de São Paulo à venda no armazém em frente à Alfândega. (3) 

 

6.12.9.8. SEM AUTOR.  História de uns pastéis. Comentário a respeito do 

desaparecimento misterioso de uns pastéis enviados por uma respeitável família aos 

seus amigos. (3)  

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.21, 21 de dez. 1880. 

 

 

 

6.12.1. Caricatura  

 

6.12.1.6. Figura do coronel Francisco Bibiano de Castro. (1) 

 

6.12.1.7. Caricatura a respeito da inauguração de uma loja de fazendas na Rua 

dos Príncipes esquina com Rua Zalony. (4) 

 

6.12.1.8. Caricatura do ladrão do Banco da Província, Cavaquinho. (5) 

 

6.12.1.9. O Diabrete sugere, através da caricatura, que Emílio vá a São Paulo 

trazer uma mala cheia de notas. (5) 

 

6.12.1.10. Caricatura a respeito do crescimento e proliferação dos ideais 

favoráveis à abolição da escravatura. (8) 

 

 

6.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.12.3.5. SEM AUTOR. Preciosidades. Críticas aos discursos proferidos 

durante a sessão fúnebre celebrada em homenagem ao Visconde do Rio Grande. (3) 

 



 

6.12.3.6. LISTO, K. Uma estréia. Crítica ao discurso do padre do Povo Novo, 

na Igreja São Francisco, falando sobre a escravidão. O Diabrete julga que teria sido 

mais oportuno que o padre tivesse falado a respeito da escravidão de consciências. (6) 

 

 

6.12.4. Matérias de natureza política 

 

6.12.4.1. REDAÇÃO. Manifestação de apreço. A redação d’O Diabrete 

comunica que admiradores do Dr. Ávila prepararam uma manifestação de apreço. A 

programação da festividade consta de inauguração de estátua na Praça Municipal, em 

Jaguarão, e a criação de um dia nacional na data da inauguração desta estátua. (2) 

 

 

6.12.5. Matérias literárias 

 

6.12.5.2. TEIXEIRA, Múcio. Away! Poema de seis quadras de versos 

regulares. O eu-lírico faz reflexões sobre o futuro, tentando convencer-se e convencer 

aos leitores que devemos lutar e semear novos modelos de heróis condizentes aos novos 

tempos. (7) 

 

 

6.12.6. Anúncios 

 

6.12.6.2. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços.” (7) 

 

 

6.12.7. Anedotas 

 

6.12.7.2. Idem a 6.12.7.1. (2) 

 

 

6.12.9. Diversos 

 



 

6.12.9.9. SEM AUTOR. O Diabrete. Artigo homenageando o Coronel 

Francisco Bibiano de Castro, comandante do 17° batalhão que está estacionado em Rio 

Grande. (2) 

 

6.12.9.10. BISBAIXO, K. Viagem científica. Relato do retorno do Presidente 

da Província. (3) 

 

6.12.9.11. SEM AUTOR. O que é a mulher? O Diabrete publica um artigo, do 

Jornal da Corte, que apresenta uma definição de mulher. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 6, n.21, 28 de dez. 1880. 

 

 

 

6.12.1. Caricatura  

 

6.12.1.11. Caricatura que compara Joaquim Nabuco a Medusa, por ser temido 

por muitos devido as suas idéias abolicionistas. (1) 

 

6.12.1.12. Caricaturas de cenas ocorridas durante as comemorações do Natal. 

(4-5) 

 

6.12.1.13. Caricatura a respeito do fechamento do Club Mina, o qual era 

freqüentado principalmente por negros. (8) 

 

 

6.12.3. Crítica social ou de costumes 

 

6.12.3.7. SEM AUTOR. A pedido. Crítica ao comportamento do Sr. Luiz 

Cebolorum durante atos religiosos, missas fúnebres e enterros. (7) 

 

 

6.12.4. Matérias de natureza política 



 

 

6.12.4.2. SEM AUTOR. Deus o conserve por lá. Comentário a respeito do 

retorno do capitão mor, atual imperador do Espírito Santo, a Jaguarão, onde será 

recebido com honras. (2) 

 

6.12.4.3. SEM AUTOR. Á nossa edilidade. Questionamentos aos vereadores a 

respeito do cumprimento da lei que proíbe o trânsito de burros sem guia. (6) 

 

 

6.12.5. Matérias literárias 

 

6.12.5.3. CABRAL, Francisco. A noiva. Texto em prosa dedicado à escritora 

portuguesa D. Maria Amália Vaz de Carvalho. O narrador saúda sua noiva, exalta sua 

beleza virginal e sua vocação para o matrimônio e maternidade. (3) 

 

 

6.12.6. Anúncios 

 

6.12.6.3. Idem a 6.12.6.1. (7) 

 

6.12.6.4. Idem a 6.12.6.2. (7) 

 

 

6.12.7. Anedotas 

 

6.12.7.3. SEM AUTOR. Á propósito. Anedota a respeito do ofício de jornalista 

comparando-o a um cão. (2) 

 

6.12.7.4. Idem a 6.12.7.1. (6) 

6.12.9. Diversos 

 

6.12.9.12. SEM AUTOR. Biografia importante. Comentário a respeito do 

boato de que a biografia de Silveira Martins estaria à venda. (2) 

 

6.12.9.13. SEM AUTOR. Natal. Comentário sobre o Natal como a única 

tradição religiosa que não se degenerou. (2) 



 

 

6.12.9.14. SEM AUTOR. Fumo. Consumidores reclamam dos altos preços do 

fumo. (3) 

 

6.12.9.15. SEM AUTOR. Conselhos. Conselhos de comportamento que 

induzem as mulheres a serem submissas aos homens. (3) 

 

6.12.9.16. SEM AUTOR. Os tripeiros. Comentário a respeito da origem do 

termo tripeiro. (6) 

 

6.12.9.17. SEM AUTOR. Princesa do Sul. Comentário a respeito do progresso 

de Pelotas e do retorno dos jornalistas Ulrich e Rocha Gallo à Princesa do Sul. (6) 

 

6.12.9.18. SEM AUTOR. Teatrices. Elogios à Companhia Simões. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 2, 1° de jan. 1880. 

 

 

 

7.1.1. Caricatura  

 

7.1.1.1. Figura do Major Silvestre Nunes Gonçalves Vieira, advogado em 

Jaguarão. (1) 

 

7.1.1.2. Caricatura através da qual O Diabrete expressa sua simpatia ao Sr. 

Medeiros, embora este o despreze. (4) 

 

7.1.1.3. Caricatura que apresenta pelotenses se divertindo com corridas de 

cavalo. (4) 

 

7.1.1.4. Caricatura que compara os  agentes da loteria com piratas. (5) 

 



 

7.1.1.5. O Diabrete apresenta a caricatura de homem e um burro, questionando 

a seguir quem seria o médico e quem seria o burro. (8) 

 

 

7.1.2. O Diabrete 

 

7.1.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

7.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.1.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores. (2) 

 

7.1.3.2. SEM AUTOR. Cousas natalícias. Críticas ao comportamento imoral 

dos jovens, durante as festas de Natal, e às “cenas repugnantes” que ocorreram nas 

igrejas. Além das críticas, o artigo apresenta descrições que comparam as festas da 

cidade e as festas realizadas na Ilha dos Marinheiros. (2) 

 

7.1.3.3. SEM AUTOR. Pacotilha. Crítica ao dia escolhido por Castelo para o 

Julgamento do Sr. Domingos Ribeiro, em São José do Norte, uma vez que todos estão 

de ressaca devido às festas do final de ano. (3) 

 

7.1.3.4. SEM AUTOR. Praga lotérica. Crítica às loterias que se aproveitando 

da ingenuidade do povo “sugam toda a seiva que tem no bolso”, além de “corromper os 

costumes, abrindo a porta a todos os vícios”. (6)  

 

7.1.3.5. SEM AUTOR. Pelotas. Crítica às honras com as quais Pelotas 

reverenciou Antunes Maciel, o tribuno foragido. O artigo também critica um assassinato 

cometido por uma agente da força pública, em Pelotas, o qual não fôra punido. (7) 

 

 

7.1.4. Matérias de natureza política 

 



 

7.1.4.1. SEM AUTOR. Reforma eleitoral. Artigo faz uma retrospectiva do 

processo da reforma eleitoral ocorrido durante o ano de 1880, afirmando que a 

igualdade entre todos os homens “é o passo mais agigantado que o progresso tem dado 

nas terras do Cruzeiro”. (3) 

 

 

7.1.5. Matérias literárias 

 

7.1.5.1. ALBUQUERQUE, Lins de. Na carteira de um tísico. Poema de sete 

quadras de versos regulares. O poeta apresenta, através dos versos, a carta de um tísico 

despedindo-se da vida e sofrendo por ter que abandonar a mulher amada. (7) 

 

 

7.1.6. Anúncios 

 

7.1.6.1. SEM AUTOR. Anúncio de venda de um quadro do Visconde do Rio 

Branco ao preço de 1$000. (7) 

 

7.1.6.2. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 

 

7.1.8. Acontecimentos da semana 

 

7.1.8.1. SEM AUTOR. Comunicado de que o Hotel Paris passou a ser 

administrado pela viúva Pascal e que o Sr. Luiz Cebollorum passeará pelas ruas da 

cidade, nos dias 5 e 6, com um bumba-meu-boi. (6) 

 

 

7.1.9. Diversos 

 

7.1.9.1. SEM AUTOR. Ano Novo. Comentário sobre as expectativas em 

relação ao ano de 1881. (3) 

 



 

7.1.9.2. SEM AUTOR. Teatro. Elogios à companhia de Simões Borges por 

apresentar dramas de qualidade escolhidos dos melhores autores. (3) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 3, 16 de jan. 1880. 

 

 

 

7.1.1. Caricatura  

 

7.1.1.6. Figura do distinto advogado Dr. Francisco da Silva Tavares. (1) 

 

7.1.1.7. Caricatura a respeito da queda de muitos deputados devido à reforma 

eleitoral. (4-5) 

7.1.1.8. Caricatura que apresenta o Conselheiro Saraiva com um bebê nos 

braços apresentando-o ao país. O Diabrete cumprimenta Saraiva pelo nascimento da 

“criança”. (8) 

 

 

7.1.2. O Diabrete 

 

7.1.2.2. Idem a 7.1.2.1. (2) 

 

7.1.2.3. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Protesto contra os compositores e 

revisores do O Diabrete que alteraram os escritos publicados no último número. Por 

serem necessárias inúmeras alterações, O Diabrete pede desculpas por não poder 

publicar erratas. (2) 

 

 

 

7.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.1.3.6. SEM AUTOR. Os tempos mudam. Crítica à impunidade dos ladrões do 

Banco da Província. (6) 



 

 

7.1.3.7. SEM AUTOR. Praça Municipal. Crítica à escuridão da Praça 

Municipal a qual incentiva à imoralidade. (7) 

 

 

7.1.5. Matérias literárias 

 

7.1.5.2. IMPERATRIZ. Dois tipos apreciáveis. Poema de cinco quadras de 

versos regulares que apresentam a descrição de duas cortesãs que tentam se fazer passar 

por mulheres decentes. (7) 

 

 

7.1.8. Acontecimentos da semana 

 

7.1.8.2. SEM AUTOR. Coisas da semana. Relato da vinda dos Messias, herói 

da Aquidaban, comentários sobre boatos a respeito da queda de ministros, saída do 

Imperador e a respeito da lauda ceia servida em homenagem ao Engenheiro Ewbank. Há 

ainda comentários a respeito do surgimento do Jornal Discussão, em Pelotas, o que 

causou descontentamentos do Diario do Rio Grande. A visita da consorte do tribuno-rei 

causou rebuliço na cidade e, o ilustre vigário de Pelotas, não foi nomeado para nenhum 

bispado, embora muitos políticos o tivessem prometido. O Sr. Carlos Miller foi 

substituído por seu filho no cargo de agente de colonização. (3-6) 

 

7.1.8.3. SEM AUTOR. Assuntos cavalares. Houve brigas na corrida do Jockey 

Club Pelotense. (7) 

 

7.1.8.4. SEM AUTOR. Voz do Povo. Relato do aparecimento do jornal Voz do 

Povo, em Quaraí. (7) 

 

 

 

 

7.1.9. Diversos 

 

7.1.9.3. SEM AUTOR. Dr. Francisco da Silva Tavares. Artigo em homenagem 

ao Dr. Francisco da Silva Tavares, ilustre rio-grandino, filho do Visconde de Cerro 



 

Alegre. Dr. Francisco tornou-se Visconde do Piratini e foi eleito deputado da 

Assembléia Provincial em 1870. Após a queda do Partido Liberal, o advogado deixa a 

Assembléia, porém continua servindo o povo, prestando serviços de advocacia e 

publicando artigos na imprensa em defesa dos interesses públicos. (2-3) 

 

7.1.9.4. SEM AUTOR. Dias Braga. Elogios ao artista Dias Braga, o qual fôra 

reconhecido pelo povo. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 4, 23 de jan. 1880. 

 

 

 

7.1.1. Caricatura  

 

7.1.1.9. Caricatura na qual O Diabrete sugere que somente, através da 

separação entre o Estado e a Igreja, o progresso acontecerá. (1) 

 

7.1.1.10. Caricaturas através das quais O Diabrete saúda um general, tenta 

reanimar o comércio, critica o modo de namorar nas janelas. (4) 

 

7.1.1.11. Caricatura que apresenta Saldanha Marinho satisfeito ao ver que o 

Projeto da Reforma Eleitoral fôra aprovado com o artigo que separa a Igreja do Estado, 

dando elegibilidade aos acatólicos. (5) 

 

7.1.1.12. Caricatura na qual O Diabrete apresenta uma bisnaga do tamanho de 

um canhão para acabar com as bisnagadas da Praça Municipal. (8) 

 

 

 

7.1.2. O Diabrete 

 

7.1.2.4. Idem a 7.1.2.1. (2) 

 



 

 

7.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.1.3.8. Idem a 7.1.3.1. (2) 

 

7.1.3.9. SEM AUTOR. Rasgo de eloqüência. Crítica ao artigo publicado pelo 

Diario do Rio Grande a respeito da solicitação de demissão do Sr. Saraiva ao 

Imperador. (2-3) 

 

 

7.1.5. Matérias literárias 

 

7.1.5.3. SEM AUTOR. Hino Patriótico. Poema de dezesseis quadras de versos 

regulares que exaltam o heróis brasileiros. (7) 

 

 

7.1.8. Acontecimentos da semana 

 

7.1.8.5. SEM AUTOR. Resenha semanal. Relato da visita do Visconde de 

Pelotas a sua terra natal. Comentário sobre a reunião da Biblioteca Rio-Grandense que 

elegeu como presidente o Barão de Vila Isabel. Inaugurou-se a sociedade filantrópica 

Congresso Português D. Luiz I . O Sr. Antonio Alves Pereira substitui Mirandinha na 

redação do Echo do Sul. Surgiu, em Pelotas, o periódico A voz do escravo. Houve 

conflitos entre moças e rapazes na Praça Municipal devido às bisnagadas. (3-6) 

 

 

7.1.9. Diversos 

 

7.1.9.5. SEM AUTOR. Uma triste notícia. Elogios à performance e lamentos 

devido à partida da Companhia Teatral do Simões. (6) 

 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 5, 30 de jan. 1880. 



 

 

 

 

7.1.1. Caricatura  

 

7.1.1.13. Caricatura a respeito das relações entre Rio Grande e a Ilha dos 

Marinheiros. (1) 

 

7.1.1.14. Caricatura a respeito da pequena partição do Brasil na Guerra do 

Paraguai. (4-5) 

 

7.1.1.15. Caricatura que compara a Câmara Municipal a uma vaca leiteira que 

engorda os políticos. (8) 

 

 

7.1.2. O Diabrete 

 

7.1.2.5. Idem a 7.1.2.1. (2) 

 

7.1.2.6. SEM AUTOR. Aos nossos assinantes. O Diabrete pede aos assinantes 

que comuniquem à redação, caso não tenham recebido o periódico, pois o entregador é 

novato. (2) 

 

 

7.1.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.1.3.10. Idem a 7.1.3.1. (2) 

 

 

7.1.4. Matérias de natureza política 

 

7.1.4.2. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande a vôo. Autor apresenta a 

nova sessão na qual serão publicados discursos em defesa do povo brasileiro. Nesta 

coluna, o autor saúda os feitos de Saraiva e a reforma eleitoral. Além disso, apresenta 

críticas aos rumos da política e elogia o Sr. Orloff por distribuir prêmios de honra ao 

mérito sem distinção de nascimento. (2-3) 



 

 

 

7.1.5. Matérias literárias 

 

7.1.5.4. SEM AUTOR. Lições de História. Poema de doze oitavas de tom 

narrativo que relatam, de modo humorístico, a história da humanidade. (7) 

 

7.1.5.5. PROSTESTANTE, Um. O.D.C. Reverendo padre mestre. Poema de 

três oitavas de versos regulares criticando o reverendo Vanordem. (7) 

 

 

7.1.6. Anúncios 

 

7.1.6.3. Idem a 7.1.6.2. (7) 

 

 

7.1.9. Diversos 

 

7.1.9.6. SEM AUTOR. Miscelânea. Comentário a respeito das discussões entre 

dois jornais um do Partido Conservador e outro do Partido Liberal. (3)  

 

7.1.9.7. SEM AUTOR. Relato de um projeto de Lei proposto por um genro 

com o objetivo de extinguir com as sogras. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 6, 8 de fev. 1880. 

 

 

 

7.2.1. Caricatura 

 

7.2.1.1. Figura de Manuel Baquedano, general chefe do Exército Chileno. (1) 

 



 

7.2.1.2. Caricatura que critica o modo como os membros da Guarda Nacional 

se apresentaram para prestar julgamento, pois a farda de cada um deles era diferente. (4) 

 

7.2.1.3. Caricatura que compara as discussões entre o Diário de Pelotas e a 

Discussão com as discussões que ocorrem no Mercado Público Municipal. (5) 

 

7.2.1.4. Caricatura que representa aqueles que roubam os cofres do Estado 

como ratos. (5) 

 

7.2.1.5. Caricatura que apresenta um oficial da Marinha namorando uma 

mulata. (8) 

 

7.2.1.6. Caricatura a respeito do renascimento do Clube Minas. (8) 

 

 

7.2.2. O Diabrete 

 

7.2.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

7.2.2.2. SEM AUTOR. Aos nossos assinantes. O Diabrete pede aos assinantes 

que comuniquem à redação, caso não tenham recebido o periódico, pois o entregador é 

novato. (2) 

 

 

7.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.2.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores. (2) 

 

7.2.3.2. SIMPHRÔNIO. Pancadinhas d’amor. Críticas às intrigas nos bairros, 

ao mau cheiro e a proliferação de anfíbios no Canalete. (3-6) 

 

 

 



 

 

7.2.4. Matérias de natureza política 

 

7.2.4.1. SEM AUTOR. Apontamentos biográficos. Artigo que comenta a 

candidatura do General Baquedano às eleições presidenciais do Chile. (2) 

 

7.2.4.2. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário a respeito das 

discussões entre Osório e Ernesto, em Pelotas. O autor também concede a cidade do Rio 

Grande o título de Rainha, subordinando a Princesinha do Sul, Pelotas. (3) 

 

 

7.2.6. Anúncios 

 

7.2.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 

 

7.2.8. Acontecimentos da semana 

 

7.2.8.1. SEM AUTOR. Carambolas por tabela. Comentário sobre a grande 

festa jorrada a vinho, ocorrida no Grand Hotel, e sobre o desejo dos meninos de também 

participarem das bisnagadas da Praça Municipal. (6) 

 

 

7.2.9. Diversos 

 

7.2.9.1. SEM AUTOR. A voz do escravo. O Diabrete comunica que recebeu o 

segundo número do periódico A voz do escravo cuja redação enviou-lhe um pedido de 

defender as causas abolicionistas. Entretanto, O Diabrete decidiu não fazê-lo por julgar 

tal assunto perigoso e prejudicial a alguns interesses sociais. (2)  

 

7.2.9.2. MOURA, Pedro Bernardino de. Somente ao público. Pedro Bernardino 

de Moura defende-se das acusações, publicadas no dia 28 de janeiro, no Diario do Rio 

Grande. Pedro Bernardino de Moura apresenta, neste artigo, documentos que 

comprovam que não empossou ações do teatro ilicitamente. (6)  



 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 8, 20 de fev. 1880. 

 

 

 

7.2.1. Caricatura 

 

7.2.1.7. Figura de Sá Noronha. (1) 

 

7.2.1.8. Caricatura a respeito das discussões entre o Diário de Pelotas e a 

Discussão. (4) 

 

7.2.1.9. Caricatura que apresenta alguns homens fugindo dos maridos de suas 

amantes. (5) 

 

7.2.1.10. Caricatura que apresenta um homem lamentando a perda de seus 

bens. (5) 

 

7.2.1.11. Caricatura que representa Vanordem sendo esmagado pelas críticas. 

(5) 

 

7.2.1.12. Caricatura que insinua a cumplicidade dos fiscais e guardas da 

alfândega com os roubos ocorridos. (8) 

 

 

7.2.2. O Diabrete 

 

7.2.2.3. Idem a 7.2.2.1. (2) 

 

 

7.2.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.2.3.3. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Crítica aos movimentos e 

discursos abolicionistas, pois embora muito se tenha falado e, apesar dos esforços de 



 

Joaquim Nabuco, a abolição ainda não se concretizou. Autor comenta que Sr.Vasco 

Brum foi criticado por desejar erguer uma estátua sua, caso seja o ganhador da loteria 

Ipiranga. O autor relata ainda que uma dama torceu o pé em um buraco da calçada. Fato 

semelhante, segundo ele, ocorreu nos Estados Unidos, porém, a vítima exigiu uma alta 

indenização do Governo. Sendo assim, o autor preocupa-se se os cidadãos começarem a 

exigir indenizações do Governo por danos sofridos. (2-3) 

 

7.2.3.4. CRI-CRI. Rumores. Críticas à morosidade da conclusão da estrada de 

ferro, aumento dos juros, ao regulamento do alistamento dos eleitores, aos novos 

oficiais da Guarda Nacional e o surgimento de um novo jornal abolicionista intitulado 

Aqui é que a porca torce o rabo. (3) 

 

 

7.2.6. Anúncios 

 

7.2.6.2. SEM AUTOR. Anúncios de um jornal de Lisboa. Comentário a 

respeito da comicidade devido à duplicidade do discurso dos anúncios publicados em 

um jornal de Lisboa. (7) 

 

7.2.6.3. Idem a 7.6.2.1. ( 2) 

 

 

7.2.7. Anedotas 

 

7.2.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Anedotas a respeito de notícias 

relatadas de acordo com o interesse de quem a patrocina, da ganância, dos costumes e 

das leis do país. (6) 

 

 

7.2.8. Acontecimentos da semana 

 

7.2.8.2. SEM AUTOR. Serviço telegráfico. Relato da viajem do Padre 

Ganganelli à Roma para resolver questões religiosas, da criação de um novo batalhão da 

Guarda Nacional, diminuição do número de conferentes na alfândega, a atriz Ismênia 

feriu-se acidentalmente em cena, liberais e conservadores entram em conflito devido a 

inclusão e exclusão de votantes. (6) 



 

 

 

 

7.2.9. Diversos 

 

7.2.9.3. SEM AUTOR. Apedidos. Uma moça solicita que uma senhora que 

roubou seu leque na Praça Municipal devolva-o sob a ameaça de divulgar seu nome. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 9, 27 de fev. 1880. 

 

 

 

7.2.1. Caricatura 

 

7.2.1.13. Caricatura a respeito do fim dos festejos de Momo. (1) 

 

7.2.1.14. Caricatura a respeito das folias de carnaval. (4-5) 

 

7.2.1.15. Caricatura que apresenta o duelo entre o entrudo e o carnaval. O 

Diabrete torce pela vitória deste último. (8) 

 

 

7.2.2. O Diabrete 

 

7.2.2.4. Idem a 7.2.2.1. (2) 

 

7.2.2.5. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. O Diabrete solicita aos assinantes 

que coloquem em dia suas mensalidades. Repudiando a atitude dos Srs. Moreira e 

Belchoir, que, após receberem o periódico por dois longos meses, ao serem cobrados o 

valor referente à assinatura disseram que não desejavam recebê-lo. (2) 

 

 

7.2.3. Crítica social ou de costumes 



 

 

7.2.3.5. Idem a 7.2.3.1. (2) 

 

7.2.3.6. SEM AUTOR. Carambola por tabela. Crítica às desavenças entre os 

redatores do Echo do Sul e Commercial, pois o público não quer saber dessas 

discussões, mas de artigos de qualidade. (3) 

 

7.2.3.7. SIMPHRÔNIO. Pancadinhas d’amor. Crítica às brigas na Praça 

Municipal. (6) 

 

 

7.2.4. Matérias de natureza política 

 

7.2.4.3. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário a respeito da 

agitação política no contexto nacional, embora em Rio Grande tudo esteja em estado de 

letargia. O autor ainda comenta os preparativos para os festejos de carnaval no 

município. (2-3) 

 

 

7.2.6. Anúncios 

 

7.2.6.4. SEM AUTOR. Anúncio da venda de um quadro alegórico do Visconde 

do Rio Branco ao preço de 1$000. (7) 

 

 

7.2.7. Anedotas 

 

7.2.7.2. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Anedotas sobre assuntos 

variados. (6-7) 

 

 

7.2.8. Acontecimentos da semana 

 

7.2.8.3. SEM AUTOR. Telegramas. Comunicado de que o ganhador do prêmio 

da loteria de São Paulo foi um paulista, condenou-se a alfândega de Pelotas através de 

um decreto, Affonso Celso protestou contra a transferência de Florêncio para Minas 



 

Gerais, Enéas, herói no combate do vintém, partiu para a China, o Jornal do Comércio, 

tornou um órgão do partido republicano, sendo Lopes Trovão seu redator. (6)   

 

 

7.2.9. Diversos 

 

7.2.9.4. SIMPHRÔNIO. Pancadinhas d’amor. Elogios à iluminação à gás na 

loja Tulherias por ocasião do carnaval e à atuação da polícia que tem realizado um bom 

trabalho contra os gatunos. (6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 9, 6 de mar. 1880. 

 

 

 

7.3.1. Caricatura 

 

7.3.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete de ressaca após o carnaval. (1) 

 

7.3.1.2. Caricatura de cenas do carnaval em Rio Grande. (4-5) 

 

7.3.1.3. Caricatura que retrata a união dos clubes carnavalescos Diógenes e 

Saca-rolhas. (8) 

 

 

7.3.2. O Diabrete 

 

7.3.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

7.3.3. Crítica social ou de costumes 

 



 

7.3.3.1. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica às matérias enviadas à 

redação por leitores. (2) 

 

7.3.3.2. SEM AUTOR. Cesta da Papelada. Crítica ao vigia da Praça Municipal 

que não ouviu a Chica Moqueca ofender as moças. (2) 

 

7.3.3.3. SEM AUTOR. Crônicas fluminenses. Crítica às mulheres “que em 

tempos de emancipação” se deixam ser raptadas. Embora critique a mulher, o artigo 

exalta sua perspicácia e sua curiosidade aguçada, características da natureza feminina, 

capazes de dotá-las de uma grande capacidade para atuar no campo da ciência. (6-7) 

 

 

7.3.6. Anúncios 

 

7.3.6.1. SEM AUTOR. Litografia do Diabrete. A tipografia d’O Diabrete 

oferece seus serviços de litografia, prometendo “prontidão, nitidez e modicidade em 

preços”, sendo sua principal especialidade a impressão de cartões de visitas. (7) 

 

 

7.3.7. Anedotas 

 

7.3.7.1. SEM AUTOR. Cúmulo da seriedade. Anedotas sobre temas variados. 

(7) 

 

 

7.3.9. Diversos 

 

7.3.9.1. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentários a respeito dos 

festejos de carnaval. (3-6) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 10, 13 de mar. 1880. 

 

 



 

 

7.3.1. Caricatura 

 

7.3.1.4. Caricatura a respeito da loteria que não contemplou ninguém. (1) 

 

7.3.1.5. Caricatura que apresenta O Diabrete movimentando uma marionete 

fazendo-a dançar sem parar. (4) 

 

7.3.1.6. Caricatura criticando a impossibilidade de se fazer a travessia do Canal 

São Gonçalo. (5) 

 

7.3.1.7. Caricatura que apresenta um padre solicitando ao vigário que não 

permita que o Noronha case com ninguém. (5) 

 

7.3.1.8. Caricaturas a respeito de Joca Antunes, figura ilustre em Santa Vitória. 

(8) 

 

 

7.3.2. O Diabrete 

 

7.3.2.2. Idem a 7.3.2.1. (1) 

 

 

7.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.3.3.4. SIMPHRÔNIO. Palmadinhas d’amor. Crítica à falta de água e à briga 

de duas jovens pela disputa do amor de um rapaz. O autor comenta ainda os bailes de 

carnaval realizados pelos clubes Diógenes e Carlitos. (3-6) 

 

 

7.3.5. Matérias literárias 

 

7.3.5.1. P., A.de. Um pecado mortal. Soneto, de tom narrativo, que revela a 

hipocrisia da igreja relatando que um padre cochilava e cheirava rapé enquanto ouvia a 

confissão de uma velha beata. (3) 

 



 

7.3.5.2. TEIXEIRA, Múcio. Os três pariás.  Poema de cinco quadras de versos 

regulares. O poeta registra nos versos o diálogo entre três soldados, no quartel, sobre os 

sofrimentos que enfrentaram na guerra. (3) 

 

7.3.5.3. PATROCÍNIO, José do. No asilo. Soneto a respeito de uma mulher 

que perdera seu filho, e, assim como muitas outras, devido à fome e à miséria vende seu 

corpo para sobreviver. (6) 

 

7.3.5.4. BRITO, K. O Cabri-mono. Poema de quatro com versos regulares. O 

eu-lírico apresenta, através dos versos, comparações pejorativas de um homem ilustre 

em Santa Vitória e animais. (7) 

 

 

7.3.6. Anúncios 

 

7.3.6.2. Idem a 7.3.6.1. (7) 

 

 

7.3.8. Acontecimentos da semana 

 

7.3.8.1. SEM AUTOR. Telegramas. Relato da extinção da mesa da alfândega 

de Pelotas, chegada do vapor Patagônia da Europa, criação de um corpo de deserto em 

Piraí e fim da loteria de São Paulo devido ao grande número de fraudes descobertas. (7) 

 

7.3.9. Diversos 

 

7.3.9.2. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Autor lamenta o término das 

folias de Momo. (2) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 11, 20 de mar. 1880. 

 

 

 



 

7.3.1. Caricatura 

 

7.3.1.9. Figura do Ex-Tenente de Artigas, castelhano renegado, primeiro vilão 

do Rio Grande. (1)  

 

7.3.1.10. Caricatura que critica Manequinha por aumentar o preço do tabaco 

comercializado no seu estabelecimento. (4) 

 

7.3.1.11. Caricatura a respeito do retorno à rotina diária depois dos festejos de 

Momo. (5) 

 

7.3.1.12. Caricatura que compara Olavo a um cão que morde pessoas. (5) 

 

7.3.1.13. Caricaturas a respeito de Joca Antunes e Eva do Simão, figuras 

ilustres em Santa Vitória. (8) 

 

 

7.3.2. O Diabrete 

 

7.3.2.3. Idem a 7.3.2.1. (1) 

 

 

7.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.3.3.5. Idem a 7.3.3.1. (2) 

 

7.3.3.6. SIMPHRÔNIO. Palmadinhas d’amor. Crítica à monotonia que toma 

conta da cidade, após o carnaval; ao fechamento dos teatros, aos encontros amorosos no 

baile do Diógenes. O autor elogia ainda o progresso do Clube Bohemio e o discurso do 

jovem Benjamim na festa da biblioteca pelotense. (3-6) 

 

7.3.4. Matérias de natureza política 

 

7.3.4.1. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário sobre os 

conflitos entre os políticos após um período de letargia. (2-3) 

 



 

 

7.3.5. Matérias literárias 

 

7.3.5.5. SEM AUTOR. A hospitalidade – lenda sérvia. Lenda a respeito da 

origem da hospitalidade do povo sérvio. (6) 

 

7.3.5.6. ANTUNES, Joca. A Eva do velho Simão. Poema de três décimas. O eu-

lírico, Joca Antunes, declara-se a sua amada, justificando que as afirmações d’O 

Diabrete sobre o fato de ele estar enamorado por uma moça branca não passa de 

calúnia. (7) 

 

 

7.3.6. Anúncios 

 

7.3.6.3. Idem a 7.3.6.1. (7) 

 

 

7.3.9. Diversos 

 

7.3.9.3. CRI-CRI. Rumores. Boatos sobre pessoas conhecidas no município do 

Rio Grande. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 12, 27 de mar. 1880. 

 

 

 

7.3.1. Caricatura 

 

7.3.1.14. Caricatura de um homem apresentado como Rei dos ladrões. (1) 

 

7.3.1.15. Caricatura a respeito da prisão de Cavaquinho, acusado de ter 

roubado o Banco da Província. (4) 

 



 

7.3.1.16. Caricatura que apresenta Mané-mané cortejando as mulatas. (4) 

 

7.3.1.17. Caricatura a respeito das disputas políticas. (4-5) 

 

 

7.3.2. O Diabrete 

 

7.3.2.4. Idem a 7.3.2.1. (1) 

 

 

7.3.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.3.3.7. Idem a 7.3.3.1. (2) 

 

7.3.3.8. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário sobre os 

preparativos para a semana santa e críticas ao dinheiro extorquido dos fiéis pela Igreja. 

O autor também critica a exigência dos padres terem que andar vestidos de hábito 

sempre. (2-3) 

 

7.3.3.9. SIMPHRÔNIO. Palmadinhas d’amor. Crítica à precária iluminação da 

Praça Municipal, ao clube carnavalesco Juventude. O autor elogia os seguranças do 

Clube Minas que não permitem que aconteçam confusões. (3) 

 

 

7.3.5. Matérias literárias 

 

7.3.5.7. SEM AUTOR. Um Cristo de encomenda. Narrativa a respeito de dois 

marinheiros que desejavam pagar uma promessa por terem concluído ilesos uma longa e 

perigosa viagem, ofertando um quadro de Cristo e uma igreja. Os marinheiros discutem 

com o pintor sobre o preço da obra, com astúcia, descobrem um modo de pagar a 

promessa gastando pouco. (6) 

 

7.3.5.8. SOARES, Ernesto. Disparates. Poema  de versos regulares. O autor 

utiliza-se de metáforas históricas para expressar suas críticas a situação política. (7) 

 

 



 

7.3.6. Anúncios 

 

7.3.6.4. Idem a 7.3.6.1. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 13, 3 de abr. 1880. 

 

 

 

7.4.1. Caricatura 

 

7.4.1.1. Caricatura que apresenta O Diabrete lutando com um homem cujo 

rosto não pode ser identificado. (1) 

7.4.1.2. Caricatura a respeito da disputa pela ferrovia entre Rio Grande e 

Pelotas. (4) 

 

7.4.1.3. Caricatura que apresenta O Diabrete lutando com um mascarado. (5) 

 

7.4.1.4. Caricatura do Senador Cândido Mendes d’Almeida. (5) 

 

7.4.1.5. Caricatura que retrata o desespero de um homem após perder um cargo 

na alfândega. (8) 

7.4.2. O Diabrete 

 

7.4.2.1. SEM AUTOR. Comunica aos leitores que aqueles que não quiserem se 

tornar assinantes do jornal devem comunicar sua decisão à redação. Caso não o façam, 

serão considerados assinantes e passarão a integrar à lista dos inadimplentes. (2) 

 

 

7.4.3. Crítica social ou de costumes 

 

7.4.3.1. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Crítica à moral dos políticos 

e à proibição dos guardas da alfândega de votarem. (2) 

 



 

 

7.4.5. Matérias literárias 

 

7.4.5.1. VOLTAIRE. Tradução de Dr. D.P. A amizade. Poema de seis quadras 

de versos regulares. O eu-lírico reflete a respeito da importância da amizade. (6) 

 

7.4.5.2. SOLDADO, Do. Na guarita do tesouro. Conto. Narrativa da história 

de um homem que se aproximou do guarda da guarita do Tesouro, numa noite de 

tempestade. Ambos conversam por um tempo e tornam-se amigos. O homem pede ao 

soldado que peça ao seu superior para lhe dar um emprego, contando uma parábola para 

convencê-lo. (6-7) 

 

 

7.4.9. Diversos 

 

7.4.9.1. SIMPHRÔNIO. Palmadinhas d’amor. Artigo a respeito do grande 

número de suicídios. O autor revela admiração pelo renascimento da Companhia Teatral 

Thalia. (3) 

 

7.4.9.2. SEM AUTOR. Rumores. Boatos a respeito de entidades e instituições 

do município. (3) 

 

7.4.9.3. SEM AUTOR. Mosaico. Frases para reflexão. (7) 

 

 

 

 

O DIABRETE. Rio Grande, ano 7, n. 14, 10 de abr. 1880. 

 

 

 

7.4.1. Caricatura 

 

7.4.1.6. Figura de Alexandre, II Imperador da Rússia. (1) 

 



 

7.4.1.7. Caricatura de homens do campo representados como os selvagens da 

civilização. (4) 

 

7.4.1.8. Caricatura criticando os assinantes remissos. (5) 

 

7.4.1.9. Caricatura a respeito da queda do Imperador da Rússia. (8) 

 

 

7.4.2. O Diabrete 

 

7.4.2.2. Idem a 7.4.2.1. (2) 

 

7.4.2.3. SEM AUTOR. Aviso. O Diabrete comunica aos seus leitores que o 

proprietário do jornal está muito doente pedindo “desculpas por qualquer falta que se 

possa dar com referência a empresa do mesmo jornal”. (7) 

 

 

7.4.5. Matérias literárias 

 

7.4.5.3. VASIL. Álbum poético. Poema de oito sextetos. O eu-lírico apresenta 

críticas aos rapazes que já julgam estar em idade de namorar, às moças que se maquiam 

em demasia, àquelas que usam pince-nez sem necessidade, aos velhos que ainda querem 

namorar, às velhas que afugentam os rapazes que se aproximam das moças, às viúvas 

que procuram novos amores. (6) 

 

7.4.5.4. MOUTINHO, Júlio. Amo! Poema que se utiliza das expressões da 

dança de quadrilha para conferir sentido ao texto. O eu-lírico tenta durante a dança 

seduzir a moça com qual está dançando sem ser correspondido. (7) 

 

 

7.4.6. Anúncios  

 

7.4.6.1. SEM AUTOR. Anúncio de venda de um quadro alegórico do Visconde 

do Rio Branco ao preço de 1$000. (7) 

 

 



 

7.4.7. Anedotas 

 

7.4.7.1. SEM AUTOR. Miscelânea. Anedotas sobre temas diversos. (7) 

 

 

7.4.8. Acontecimentos da semana 

 

7.4.8.1. SIMPHRÔNIO. Palmadinhas d’amor. Comentário sobre a vinda de D. 

Pedro a nossa Província, sobre o peso do novo sino da Igreja Matriz e o desejo de 

Buarque de Macedo de se candidatar deputado. (3-6) 

 

 

7.4.9. Diversos 

 

7.4.9.4. ABRANCHES, Álvaro de. O Rio Grande. Comentário sobre o 

aparecimento do jornal Descentralização, em Cruz Alta. O autor também critica os 

fazendeiros pelotenses escravocratas. (2-3) 
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5.2.9.5. 

5.2.3.12. 

5.2.3.13. 

5.2.3.14. 

5.2.4.2. 

5.2.6.3. 

5.1.9.6. 

5.1.9.9. 

5.2.2.3. 

5.2.6.4. 

5.2.9.10. 

5.3.2.1. 

5.3.3.1. 

5.3.9.1. 

5.3.9.5. 

5.3.9.5. 

5.3.9.6. 

5.3.2.2. 

5.3.3.5. 

5.3.3.7. 

5.3.5.6. 

5.3.9.8. 

5.3.2.3. 



 

5.3.3.9. 

5.3.3.12. 

5.3.5.11. 

5.3.9.10. 

5.3.9.11. 

5.3.2.4. 

5.3.3.14. 

5.3.4.2. 

5.3.6.1. 

5.3.9.12. 

5.3.9.13. 

5.3.9.14. 

5.3.2.6. 

5.3.3.16. 

5.3.3.18. 

5.3.9.15. 

5.4.2.1. 

5.4.3.1. 

5.4.2.2. 

5.4.3.3. 

5.4.3.6. 

5.4.7.1. 

5.4.9.3. 

5.4.2.3. 

5.4.3.7. 

5.4.3.12. 

5.4.6.2. 

5.4.9.4. 

5.4.2.4. 

5.4.3.13. 

5.4.3.15. 

5.5.2.1. 

5.5.3.1. 

5.5.4.1. 

5.5.9.3. 

5.5.9.4. 

5.5.2.2. 

5.5.3.4. 

5.5.4.2. 

5.5.5.5. 

5.5.5.6. 

5.5.9.5. 

5.5.9.6. 

5.5.9.7. 

5.5.2.3. 

5.5.3.6. 

5.5.6.7. 

5.5.4.3. 

5.5.5.10. 

5.5.9.8. 

5.5.9.10. 

5.5.9.11. 

5.5.9.12. 

5.5.2.4. 

5.5.3.8. 

5.5.3.9. 

5.5.3.10. 

5.5.3.11. 

5.6.2.1. 

5.6.3.1. 

5.6.3.2. 

5.6.3.3. 

5.6.8.1. 

5.6.2.2. 

5.6.3.4. 

5.6.3.6. 

5.6.4.1. 

5.6.2.3. 

5.6.3.8. 

5.6.4.2. 

5.6.5.6. 

5.6.5.8. 

5.6.5.11. 

5.6.7.1. 

5.6.8.2. 

5.6.9.1. 

5.6.9.2. 

5.6.2.4. 

5.6.3.9. 

5.6.3.10. 

5.6.7.2. 

5.6.8.3. 

5.6.2.5. 

5.6.3.12. 

5.6.3.13 

5.6.3.14. 

5.6.8.4. 

5.7.2.1. 

5.7.2.2. 

5.7.3.1. 

5.7.3.2. 

5.7.4.1. 

5.7.4.2. 

5.7.4.3. 

5.7.8.1. 

5.7.9.1. 

5.7.9.2. 

5.7.2.3. 

5.7.3.4. 

5.7.3.5. 

5.7.8.2. 

5.7.9.4. 

5.7.2.4. 

5.7.3.7. 

5.7.4.5. 

5.7.9.5. 

5.7.2.5. 

5.7.3.8. 



 

5.7.4.7. 

5.7.4.8. 

5.7.4.9. 

5.7.2.6. 

5.7.3.10. 

5.7.3.11. 

5.7.3.12. 

5.7.3.13. 

5.7.9.6. 

5.7.9.8. 

5.8.2.1. 

5.8.3.1. 

5.8.3.2. 

5.8.4.1. 

5.8.9.1. 

5.8.9.2. 

5.8.9.3. 

5.8.2.2. 

5.8.3.5. 

5.8.4.3. 

5.8.2.3. 

5.8.3.8. 

5.8.3.9. 

5.8.3.10. 

5.8.3.11. 

5.8.4.4. 

5.8.9.6. 

5.8.9.7. 

5.8.9.8. 

5.8.9.9. 

5.8.9.10. 

5.8.9.11. 

5.8.3.12. 

5.8.3.13 

5.8.3.14. 

5.8.4.6. 

5.8.9.12. 

5.9.2.1. 

5.9.3.1. 

5.9.3.2. 

5.9.3.3. 

5.9.4.1. 

5.9.4.2. 

5.9.2.2. 

5.9.3.4. 

5.9.3.6. 

5.9.4.4. 

5.9.5.2. 

5.9.2.3. 

5.9.3.8. 

5.9.3.9. 

5.9.3.10. 

5.8.8.1. 

5.9.9.1. 

5.9.3.11. 

5.9.3.12. 

5.9.9.2. 

5.9.9.3. 

5.10.2.1. 

5.10.2.2. 

5.10.2.3. 

5.10.3.1. 

5.10.8.1. 

5.10.9.1. 

5.10.9.2. 

5.10.9.3. 

5.10.2.4. 

5.10.2.5. 

5.10.3.2. 

5.10.3.3. 

5.10.3.4. 

5.10.3.5. 

5.10.7.1. 

5.10.7.2. 

5.10.9.4. 

5.10.9.5. 

5.10.9.6. 

5.10.2.6. 

5.10.2.7. 

5.10.3.6. 

5.10.3.7. 

5.10.4.1. 

5.10.4.2. 

5.10.9.7. 

5.10.9.8. 

5.10.2.8. 

5.10.2.9. 

5.10.3.8. 

5.10.3.11. 

5.10.4.3. 

5.10.6.1. 

5.11.2.1. 

5.11.3.1. 

5.11.3.2. 

5.11.3.3. 

5.11.3.4. 

5.11.3.5. 

5.11.3.6. 

5.11.4.1. 

5.11.6.1. 

5.11.7.1. 

5.11.9.1. 

5.11.9.2. 

5.11.9.3. 

5.11.2.2. 

5.11.3.7. 

5.11.3.8. 

5.11.3.9. 



 

5.11.7.2. 

5.11.8.1. 

5.11.2.3. 

5.113.10. 

5.11.3.11. 

5.11.3.12 

5.11.4.2. 

5.11.5.1. 

5.11.6.2. 

5.11.8.3. 

5.11.8.4.. 

5.11.9.4. 

5.11.2.4. 

5.11.3.13. 

5.11.3.14. 

5.11.3.15. 

5.11.3.16. 

5.11.7.2. 

5.11.8.5. 

5.12.2.1. 

5.12.3.1. 

5.12.4.1. 

5.12.4.2. 

5.12.4.3. 

5.12.6.1. 

5.12.7.1. 

5.12.9.1. 

5.12.9.2. 

5.12.8.1. 

5.12.8.2. 

5.12.9.3. 

5.12.9.4. 

5.12.3.5. 

5.12.3.6. 

5.12.3.7. 

5.12.3.8. 

5.12.3.9. 

5.12.9.6. 

5.12.9.7. 

6.1.2.1. 

6.1.3.1. 

6.1.4.2. 

6.1.7.1. 

6.1.9.2. 

6.1.9.3. 

6.1.2.2. 

6.1.3.2. 

6.1.3.3. 

6.1.3.4. 

6.1.3.5. 

6.1.3.6. 

6.1.6.1. 

6.1.8.1. 

6.1.9.4. 

6.1.9.5. 

6.1.2.5. 

6.1.3.7. 

6.1.3.8. 

6.1.3.9. 

6.1.4.3. 

6.1.5.4. 

6.1.6.2. 

6.1.8.2. 

6.1.9.6. 

6.1.2.6. 

6.1.3.10. 

6.1.3.11. 

6.1.3.12. 

6.1.3.13. 

6.1.4.4. 

6.1.4.5. 

6.1.7.2. 

6.1.9.7. 

6.1.3.15. 

6.1.8.4. 

6.1.9.9. 

6.2.2.1. 

6.2.3.1. 

6.2.3.2. 

6.2.4.2. 

6.2.2.3. 

6.2.3.3. 

6.2.3.5. 

6.2.8.3. 

6.2.8.4. 

6.2.9.3. 

6.2.9.4. 

6.2.9.5. 

6.2.2.4. 

6.2.3.6. 

6.2.6.1. 

6.2.9.6. 

6.2.2.5. 

6.2.3.8. 

6.2.4.5. 

6.2.4.7. 

6.2.9.12. 

6.2.9.14. 

6.2.2.7. 

6.2.3.10. 

6.2.3.11. 

6.2.3.12. 

6.2.7.1. 

6.2.9.16. 

6.2.9.17. 

6.2.9.18. 

6.3.2.1. 

6.3.3.1. 



 

6.3.3.2. 

6.3.7.1. 

6.3.9.1. 

6.3.2.3. 

6.3.2.4. 

6.3.3.7. 

6.3.3.9. 

6.3.6.1. 

6.3.2.5. 

6.3.3.11. 

6.3.3.12. 

6.3.4.10. 

6.3.6.2. 

6.4.2.1. 

6.4.3.1. 

6.4.6.1. 

6.4.3.3. 

6.4.4.7. 

6.4.2.2. 

6.4.3.4. 

6.4.3.5. 

6.4.3.7. 

6.4.8.7. 

6.4.9.4. 

6.4.9.5. 

6.5.3.1. 

6.5.4.3. 

6.5.7.1. 

6.5.8.1. 

6.5.2.1. 

6.5.3.4. 

6.5.3.5. 

6.5.5.1. 

6.5.5.2. 

6.5.3.7. 

6.5.4.6. 

6.5.9.3. 

6.5.2.3. 

6.5.3.9. 

6.5.4.7. 

6.5.4.8. 

6.5.2.4. 

6.5.2.5. 

6.5.3.11. 

6.5.6.1. 

6.5.8.3. 

6.5.9.7. 

6.6.2.1. 

6.6.2.2. 

6.6.3.1. 

6.6.4.1. 

6.6.2.3. 

6.6.2.4. 

6.6.3.2. 

6.6.3.3. 

6.6.4.5. 

6.6.6.1. 

6.6.9.3. 

6.6.2.5. 

6.6.2.6. 

6.6.4.7. 

6.6.9.5. 

6.6.9.6. 

6.6.2.7. 

6.6.2.8. 

6.6.3.5. 

6.6.3.7. 

6.6.4.11. 

6.6.8.2. 

6.6.9.7. 

6.7.2.1. 

6.7.3.1. 

6.7.4.1. 

6.7.7.1. 

6.7.8.1. 

6.7.9.1. 

6.7.2.2. 

6.7.3.4. 

6.7.3.5. 

6.7.4.3. 

6.7.5.1. 

6.7.5.2. 

6.7.6.1. 

6.7.7.2. 

6.7.9.2. 

6.7.9.3. 

6.7.9.4. 

6.8.2.1. 

6.8.2.2. 

6.8.3.1. 

6.8.3.2. 

6.8.4.2. 

6.8.2.3. 

6.8.3.3. 

6.8.4.4. 

6.8.4.5. 

6.8.4.6. 

6.8.4.7. 

6.8.9.1. 

6.8.2.4. 

6.8.2.5. 

6.8.3.5. 

6.8.4.8. 

6.8.6.1. 

6.8.7.1. 

6.8.9.2. 

6.8.9.3. 

6.8.9.4. 



 

6.8.9.5. 

6.8.2.6. 

6.8.2.7. 

6.8.3.7. 

6.8.4.9. 

6.8.4.10. 

6.8.5.5. 

6.8.8.2. 

6.8.9.6. 

6.8.9.7. 

6.8.2.8. 

6.8.2.9. 

6.8.3.8. 

6.8.5.7. 

6.8.6.2. 

6.8.9.10. 

6.8.2.11. 

6.8.3.9. 

6.8.4.15. 

6.8.7.2. 

6.8.2.12. 

6.8.2.13. 

6.8.3.10. 

6.8.4.16. 

6.8.5.11. 

6.8.6.3. 

6.8.9.14. 

6.9.2.1. 

6.9.3.1. 

6.9.3.2. 

6.9.6.1. 

6.9.9.1. 

6.9.2.2. 

6.9.2.3. 

6.9.3.6. 

6.9.6.2. 

6.9.8.1. 

6.9.8.2. 

6.9.8.3. 

6.9.8.4. 

6.9.8.5. 

6.9.2.4. 

6.9.3.8. 

6.9.6.3. 

6.9.7.1. 

6.9.8.6. 

6.9.9.3. 

6.9.9.5. 

6.10.2.1. 

6.10.2.2. 

6.10.3.1. 

6.10.4.3. 

6.10.6.1. 

6.10.7.1. 

6.10.7.2. 

6.10.8.1. 

6.10.2.3. 

6.10.6.2. 

6.10.7.3. 

6.10.9.2. 

6.10.9.3. 

6.10.9.4. 

6.10.2.4. 

6.10.2.5. 

6.10.2.6. 

6.10.4.4. 

6.10.4.6. 

6.10.7.4. 

6.10.2.8. 

6.10.2.9. 

6.10.4.10. 

6.10.7.5. 

6.10.2.10. 

6.10.4.11. 

6.10.9.8. 

6.11.2.1. 

6.11.6.1. 

6.11.7.1. 

6.11.9.1. 

6.11.2.2. 

6.11.6.2. 

6.11.9.4. 

6.11.5.7. 

6.11.7.2. 

6.11.9.5. 

6.11.9.7. 

6.11.2.3. 

6.11.3.6. 

6.11.5.9. 

6.11.6.3. 

6.11.7.4. 

6.12.3.1. 

6.12.9.1. 

6.12.2.1. 

6.12.6.1. 

6.12.7.1. 

6.12.8.1. 

6.12.3.5. 

6.12.6.2. 

6.12.7.2. 

6.12.9.9. 

6.12.9.11. 

6.12.4.2. 

6.12.4.3. 

6.12.6.3. 

6.12.6.4. 

6.12.7.3. 

6.12.7.4. 



 

6.12.9.12. 

6.12.9.13. 

6.12.9.14. 

6.12.9.15. 

6.12.9.16. 

6.12.9.17. 

6.12.9.18. 

7.1.2.1. 

7.1.3.1. 

7.1.3.2. 

7.1.3.3. 

7.1.3.4. 

7.1.3.5. 

7.1.4.1. 

7.1.6.1. 

7.1.6.2. 

7.1.8.1. 

7.1.3.6. 

7.1.3.7. 

7.1.8.2. 

7.1.8.3. 

7.1.8.4 

7.1.9.3. 

7.1.9.4. 

7.1.2.4. 

7.1.3.8. 

7.1.3.9. 

7.1.5.3. 

7.1.8.5. 

7.1.9.5. 

7.1.2.5. 

7.1.2.6. 

7.1.3.10. 

7.1.5.4. 

7.1.6.3. 

7.1.9.6. 

7.1.9.7. 

7.2.2.1. 

7.2.2.2. 

7.2.3.1. 

7.2.4.1. 

7.2.6.1. 

7.2.8.1. 

7.2.9.1. 

7.2.2.3. 

7.2.6.2. 

7.2.6.3. 

7.2.7.1. 

7.2.8.2. 

7.2.9.3. 

7.2.2.4. 

7.2.2.5. 

7.2.3.5. 

7.2.3.6. 

7.2.6.4. 

7.2.7.2. 

7.2.8.3. 

7.2.9.4. 

7.3.2.1. 

7.3.3.1. 

7.3.3.2. 

7.3.3.3. 

7.3.6.1. 

7.3.7.1. 

7.3.9.1. 

7.3.2.2. 

7.3.6.2. 

7.3.8.1. 

7.3.2.3. 

7.3.3.5. 

7.3.5.5. 

7.3.6.3. 

7.3.2.4. 

7.3.3.7. 

7.3.5.7. 

7.3.6.4. 

7.4.2.1. 

7.4.9.2. 

7.4.9.3. 

7.4.2.2. 

7.4.2.3. 

7.4.6.1. 

7.4.7.1. 

 

 

SENNA, Ernesto. 

6.12.9.3. 

 

 

SHANDY. 

5.7.5.5. 



 

 

 

SIMPHRÔNIO. 

5.7.4.4. 

7.2.3.2. 

7.2.3.7. 

7.2.9.4. 

7.3.3.4. 

7.3.3.6. 

7.3.3.9. 

7.4.9.1. 

7.4.8.1. 

 

 

SILVA, Gaspar. 

5.3.5.5. 

 

 

SOARES, Ernesto. 

7.3.5.8. 

 

 

SOLDADO. 

7.4.5.2. 

 

 

SOVERAL, Alberto Borges de. 

4.10.5.1. 

4.10.5.6. 

4.11.5.5. 

 

 

 

SUJO, Manoel. 

6.9.3.5. 

6.11.9.2. 



 

 

 

 

 

T 

 

 

TÁBOCA, A. 

1.10.2.1. 

1.10.3.2. 

1.10.8.1. 

1.10.3.4. 

1.10.8.2. 

1.10.3.5. 

1.10.8.3. 

1.10.9.7. 

1.10.3.7. 

1.10.8.4. 

1.10.9.7. 

1.11.3.2. 

1.11.8.2. 

1.11.9.1. 

1.11.3.5. 

1.11.8.3. 

1.11.9.2. 

1.11.3.7. 

1.11.8.5. 

1.11.3.9. 

1.11.8.6. 

1.11.9.4. 

1.12.3.2. 

1.12.8.2. 

1.12.8.3. 

1.12.9.1 

1.12.3.4. 

1.12.8.4. 

1.12.3.6. 

1.12.8.8. 

1.12.9.4. 

1.12.3.8. 

 

 

TACEGA, K. 

6.11.3.8. 

6.12.3.2. 

6.12.9.6. 

 

 

TANCREDO. 

4.12.5.5. 

4.12.9.11. 

5.2.9.2. 



 

5.3.5.3. 

5.3.5.15. 

5.4.9.2. 

5.4.3.8. 

5.4.5.13. 

 

 

TAVARES, Machado. 

4.11.3.3. 

 

 

TEIXEIRA, Múcio. 

6.6.5.2. 

6.9.5.3. 

6.12.5.2. 

7.3.5.2. 

 

 

THEOBALDO. 

5.12.9.5. 

5.12.9.8. 

 

 

THIMÓTHEO. 

5.7.3.6. 

5.7.8.3. 

5.7.9.7. 

5.8.8.1. 

5.8.9.5. 

5.8.9.13. 

5.9.9.5. 

5.10.8.1. 

5.10.9.9. 

5.10.4.4. 

5.11.3.16 

5.12.3.4. 

6.1.3.14. 

6.2.9.2. 

6.3.9.2. 

6.3.9.3. 

6.4.4.6. 

6.5.3.6. 

6.5.9.6. 

6.6.4.10. 

6.8.9.15. 

6.11.3.4. 

 



 

 

THIRSIO. 

1.7.3.1. 

1.7.3.3. 

1.7.3.4. 

1.7.3.6. 

1.8.3.2. 

1.8.3.4. 

1.8.3.6. 

1.8.8.1. 

1.8.9.3. 

1.8.3.7. 

1.8.3.8. 

1.8.8.3. 

1.9.3.2. 

1.9.8.1. 

1.9.9.1. 

1.9.3.4. 

1.9.8.3. 

1.9.3.6. 

1.9.8.4. 

1.9.9.3. 

1.9.3.8. 

1.9.9.5. 

 

 

TIBURCIO. 

6.8.4.3. 

 

 

TIRADENTES. 

5.5.5.4. 

 

 

TORIBIO. 

5.5.9.9. 

 

 

TORREZÃO, D. Guiomar. 

4.10.5.3. 

 

 

TUBI, K. 

6.1.9.8. 

6.2.4.1. 

6.2.4.3. 

6.2.8.4. 

6.2.4.6. 
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5.2 Antologia da produção literária 
 
 
 
 
 
5.2.1 Textos em verso 
 
 
 
 

Epístola454 
 

(Ao Diabrete) 
 
Amigo meu, quando leres  

Estas páginas tiradas, 

Não rias às gargalhadas, 

Sopita-as quando poderes! 

Bem sei que estranhar-me queres 

Estás chocho e sem fundo 

Porém, tu sabes que o mundo 

É vasto, pra tudo sobra, 

E o vale ouvindo a manobra 

De quantos viram casaca 

Deixa a lamúria, que empaca 

Porque é pau pra toda a obra. 

 
Não creias também que velho 

Neste estilo coisa alguma 

Tenho um palito por pluma 

Por lira – tenho um chocalho, 

Nada aspiro e não trabalho 

Em dar brilho ao que comprar 

Franqueza – nunca supus 
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Sentar praça no parnaso 

Se julgam com muito aprazo 

Pode faltar-me esta luz. 

 

Se as portas da musa bato 

Neste estilo galhofeiro 

– E em vez de um cisne brejeiro  

Vou montado sobre um pato,  

A culpa só tem um fasto 

De eu nada pescar a poda, 

E pronto a seguir a moda 

– Em tudo meter o bedelho, 

Sem ouvir este conselho 

“Deixemos seguir a roda” 

 

E se a franqueza tão lhana 

Que expus me salva da pena, 

Eu prometo vir a cena 

Um dia em cada semana, 

Baterei na tramontana, 

Quatro murros no parnaso, 

Sem do vulgo fazer caso 

Saltando, lançando botes 

Com tremendos piparotes 

“O mundo irá todo raso.” 

 

Verbi gratia, se o destino 

Der-me de face e de esguelha 

Ante o vulto de uma velha 

Que se veste ao figuro 

Então com dobres de sino, 

Sem guardar mesmo o decoro 

Que se deve a uma senhora 

Hei de bradar: – Passa fora! 



 

“Nem tudo que reluz é ouro!” 

 

Ou se acaso um fidalgote 

Com fumaças e pretenso 

Fizer insulto ao bom senso 

Sem temer um piparote, 

Por andar de carro a trote 

Sem se lhe dar de quem passa, 

– Para esse – ninguém faça 

Caso algum, deixa que eu falo 

Freio ao asno, que deixa-o 

“Não convém, que é boa a raça” 

 

Se pelas ruas a passar 

Vir o velho empavesado, 

Que tem mil vezes quebrado 

E tenciona ainda quebrar, 

Esse então, como deixar 

Sem castigo que merece 

Calva é mostra, e se enrubesce 

Arreganhando-me a venta. 

Dir-lhe-ei: – Por que se esquenta 

Não me chamo de diabo 

Se vossa mercê tem rabo 

“Quem tem rabo não se assenta.” 

 

Se na partida de mês 

Ver a menina aristocrata, 

Que só se aprecia e acata 

O fidalgo de estremez 

Falando por sua vez 

Em nobreza e preconceito, 

Se puder, com muito jeito 

Pondo-lhe a boca no ouvido 



 

Lhe direi tome sentido: 

“O torto nunca é direito.” 

 

Se gorducho soi-disant, 

Charqueador de meia-sola, 

Der mais bolos na crioula 

Que levar cartas à irmã 

Bom carapuço de lã 

Forrado de ruim baeta 

Sem que julguem que isto é peta, 

Falto-hei passear a farto 

Da cozinha para o quarto: 

“Quem é tolo que não se meta.” 

  

Quando vir triste velhote 

Plagiatário de originais, 

Escrever para jornais 

Copiando como pixote 

Em vez de obrigá-lo à trote 

Fugir da arena que toma 

Depois que encilhado como 

Ao Jacome que é meu amigo, 

Será entregue e o castigo? 

“Burro velho não se doma.” 

 

Na igreja se vir o padre 

Em vez de missa rezar 

Os olhos arregalar 

Para as filhas das comadres 

Fazendo em vez de compadre 

Que talvez se exasperasse 

Mesma na coroa, no oco 

Arrumando-lhe um soco 

Dar-lhe-ei mesmo na igreja! 



 

“Balastraca não tem troco.” 

 

Finalmente, eis o programa 

De quando fazer pretendo,  

Desde já me curvo e rendo 

Ao dever que mim me chama, 

Bem podem pôr-me de cama. 

Dar-me coices de novilho 

Hei de seguir meu trilho, 

Muito embora sangue o regue 

Nada tenho que me pegue 

Se tiver, venha o castigo! 

Se não cumprir o que eu digo 

“O diabo me carregue.” 

 

 

O Diabrete  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mosaico455 

 
Por que será que os jornais 

Aqui na santa terrinha, 

São como galos de rinha 

Que brigam e fazem a paz? 

– É porque ambos serão 

Criados na mesma escola  

E sem juízo na bola 

E menos verniz na lata 

Compram por ser mais barata 

A dignidade de cão 

 

Por que será que um poeta 

Conhecido por judeu, 

Só gosta de escrito seu 

E escreve em toda a gazeta! 

– É porque o mesmo pateta 

Egoísta de grandes veias 

Que vê nas obras alheias 

Um fantasma que aterroriza 

E em vez de fazer camisa 

Nem se quer cuida das meias 

 

Por que será que inda o mesmo 

Com pretensões a foguista 

Beija, adula o jornalista 

Quer a propósito e a esmo? 

 – É porque esse torresmo 

Estando seco de mais, 

Quer que todos os jornais 

Se ocupem com suas trelas 
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Não se lembrando que elas 

Não valem cinco reais. 

 

Por que será que o tal lameche 

De folhetins escritor 

Exala tanto fedor 

Como um peixe de escabeche? 

 – É porque o mesmo peixe 

Que nunca n’água se viu 

É feio como um bugio 

De raça vil e safada 

Não lava a cara estanhada 

Com preguiça de ir ao rio. 

 
Por que será que um tal pintor 

Que tem furtado ceroulas 

Não larga o taco e as bolas 

E em tudo quer ser doutor? 

É porque um bom picador 

Não lhe retalha essa cara 

É um bom convite de vara 

Não faz trotar direito, 

Amaciando o sujeito 

Que entende ser coisa rara. 

 

Por que será que um tal cujo 

Veste casaco comprido 

E de cabelo caído 

Não se importa de andar sujo? 

 – É porque o caramujo 

Sendo um baixinho mui fino, 

Quer ser tido por ladino 

E por filósofo passar 

Entende que assim andar  



 

Passa por sábio ou sabino. 

 

Diabinho  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paroxismo456 
 
Fazem dois dias, que esta febre aumenta 

Ai quanto sinto de morrer tão moço! 

Tenho nesta alma uma paixão tamanha, 

Nesta cabeça de ilusões um poço! 

 

Embalde entendo levantar-me histórias! 

Curvam-se as pernas, vai o corpo a raso! 

Se o meu doutor me afiançar que morro 

Dentro de uma hora, sem embargo – caso! 

 

Mofina peste – que satã te leve! 

Pois eu tão cheio de uma idéia nova, 

Hei de passar a primavera eterna 

Como um sapinho a suspirar na cova. 

 

Ai raparigas! que azar tamanho! 

Tende piedade de quem morre cedo. 

Rezai uma ave pelo triste bardo 

Que vos fazia delirar de medo. 

 

E vós confrades, meus gentis rapazes 

Se a pouco o sino me anunciar ofício 

Trazei charutos de imortal havana 

Que o morto gosta de levar municio. 

 

 

Diabinho 
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Ashasverus457 
 
Da sina fatal que Deus lhe impusera 

Lá segue Ashasverus seu triste fadário, 

Os séculos percorre envolto em misérias 

Que são do inditoso um negro sudário. 

 

Se lassos os membros lhe pedem descanso 

Se tenta dormindo seu mal esquecer – 

“Caminha! caminha!” lhe brada uma voz 

Que fá-lo em seguida do leito s’erguer. 

 

E ele lá segue vertendo agro pranto, 

Queixumes soltando à sorte impiedosa: 

Seus prantos e ais ninguém os escuta, 

Ninguém o conforta na senda escabrosa! 

 

Se fome ele sente e aos homens implora 

Em nome d’Aquele por quem foi maldito 

As costas lhe voltam só dando resposta: 

“Caminha! prossegue! prossegue, precito!” 

 

É sempre ultrajado, sofrendo martírios 

O mundo percorre sem nunca parar; 

À morte ele pede um fim pros seus males 

E ela lhe brada – “Caminhar! caminhar!” 

 

E o triste judeu com os pés achagados, 

Seu sangue vertendo de enormes feridas, 

Lá vai caminhando, só tendo por bens 

As tristes lembranças das eras já idas. 

 

Pobre Asheverus, teu mal é eterno, 
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Embalde tu pedes a Deus o perdão 

– Descanso terás só quando das campas 

Os mortos surgirem à ressurreição!” 

 

Júlio César 
Pelotas, 1875. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Correspondências de Pelotas458 

 
Fato novos e velhos 

Eu vos vou relatar, 

Ouço bater à porta... 

Quem será? Pode entrar. 

 

Sou eu se tu mais aquela 

Que sem dó nem piedade,  

Descascar eu vos prometo 

Os vagos desta cidade 

 

Princípio por Vasco o agente... 

Grande vago sem rival 

Já por todos conhecido 

                   Neste emprego sem rival.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Sem título]459 
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Na praça andava o Porfírio, 

Mui ganjento a passear, 

Duas jovens nos braços trazia 

Fora o mais que não quero contar. 

 

O azeite tão grosso corria 

Que a praça fazia brilhar, 

Doces falas dos lábios soltava, 

Fora o mais que não quero contar. 

 

Ele é lorpa mais só na aparência 

Pois que jeito ele tem d’enganar, 

Um beijinho às moças oferta 

Fora o mais que não quero contar. 

 

Sôr Porfírio você deixe disso 

Papa-ovo lhe querem chamar 

Acautele-se das línguas malíferas 

Fora o mais que eu não quero contar. 
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Um beijo repenicado460 
 

Um beijo fala 
Um beijo é mudo 
Um beijo é nada 
Um beijo é tudo 
(Próspero Diniz) 

Uma noite que eu dormia 

No meu leito recostado, 

Sonhei que dei e me deram 

Um beijo repenicado. 

 

Uma yayá me pedia,  

Com seu doce requebrado, 

Que eu lhe desse com cautela 

 Um beijo repenicado. 

 

Eu não quis que a tal yayá 

Me chama-se de estouvado 

Dei-lhe logo sem demora 

Um beijo repenicado.  

 

Porém com aquele pedido, 

Fiquei todo atrapalhado, 

Foi na testa que eu lhe dei 

Um beijo repenicado. 

 

Ela me disse zangada 

Com o semblante carregados 

Não é assim que se dá 

Um beijo repenicado. 

 

Para então remediar 

O mal que tinha causado, 

Dei-lhe na face mimosa 
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Um beijo repenicado. 

 

Não é aí tornou ela, 

Que deve ser empregado 

Com delicadeza e arte 

Um beijo repenicado. 

 

Confesso que então fiquei 

Sumamente embaraçado 

Não sabia como desse 

Um beijo repenicado. 

 

E ela então mais carinhosa 

Empregou seu terno agrado, 

Venha cá que eu vou lhe dar 

Um beijo repenicado.  

 

Os seus lábios e m meus lábios 

Eu senti extasiado 

Conheci que tinha dado 

Um beijo repenicado. 

 

Entregue a esta alegria 

Acordei sobressaltado, 

Só a sonhar eu daria 

Um beijo repenicado. 
Pelotas/ Modesto461 

 
 
 
 

                                                
461 Para não haver dúvida, declaro que o Modesto que assina essa poesia, não é o – Modesto– que 
escrevia ao Álbum Literário de Pelotas. No Álbum Literário pelotense que também foi publicado em 
Pelotas em 1862 já vieram várias poesias assinadas com o nome de Modesto, o qual é o mesmo que 
escreve estas. (Nota do redator.) 
 



 

 
A Leviana462 

 

Que importa me digam que sou leviana 

A vida é tirana não passando assim, 

Eu amo a folia, eu preso os folguedos, 

Eu gosto de enredos, de amores sem fim. 

 

Que importa me digam não hei de casar, 

Quero namorar a quantos eu veja; 

E quando cansada de tanta, loucura 

Irei em procura dos banhos de Igreja. 

 

Se vou ao teatro e vejo os rapazes 

Todos pertinazes com óculos a ver-me 

Não olho pra o palco, e só na platéia 

Emprego a idéia, não posso conter-me. 

 

Quando no baile mancebo gamenho, 

Pede com empenho comigo dançar, 

Eu toda vaidosa me faço rogada, 

Prefiro sentada poder namorar. 

 

Se vou ao passeio ou qualquer distração, 

O meu coração não goza prazer, 

Se lá não encontra quem venha ligeiro 

Todo prazenteiro finezas render. 

 

Que importa me chamem de namoradeira 

Não sou a primeira com este pesar, 

Todas as moças namoram bastante 

Mas gostam o amante poder ocultar. 
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Mas eu que não tenho tanta hipocrisia, 

Que sempre alegra meu peito dimana, 

E nesta ilusão que minh’alma conforta, 

Que importa que digam que sou leviana.  

 

 

Modesto 

Pelotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Acróstico463 
O. D.C. 

 
A uma câmara modelo 

 
Radiante edilidade, ao contemplar, 

A sensata lucidez de teus decretos 

Tão sábios... tão prudentes!...tão discretos 

Oh! quem denegará seres sem par!!... 

 

Das tuas decisões tem vindo a luz, 

o povo, que te viu pesada cruz... 

 

Ah! mas era tal pensar sem fundamento, 

Lá se foi felizmente tal descrença... 

Firmou-se a fé no povo... e o povo pensa 

Á glória te elevar num monumento!... 

Não se ofenda teu modesto sentimento 

Do louvor que só nasce ao dá gratidão, 

É que o povo em sua reta opinião, 

Gemendo, conheceu que tinha errado, 

Ao julgar-se por ti criticado... 

 

Bendita sejas tu... não tens defeito 

É um gosto contemplar-se a tua obra!!!... 

Salubridade..., e asseio é já de sobra 

Té a empresa do lixo é sem proveito... 

Ah! confesso, para a limpeza tu tens jeito. 

 

Buscastes o nó górdio... hei-lo cortado 

Agora já não temos leite aguado!... 

Ganhastes nesta sabia decisão, 

Um lago nos manter sem se esgotar! 

As águas geribanaicas lá são!... 
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Leiteiros não as hão de profanar. 

 

Fizeste bem ao povo, que teu é... 

Impeliste ao progresso esta cidade... 

Destes terrenos!...tudo em boa fé 

Atendendo, só do povo a felicidade 

Lembrastes a terra, charcos imundos 

Gravando em lamaçais, que eram profundos 

O teu desinteresse... e ingenuidade. 

 
Das empresas fecais, eu nada digo 

É justo te deixar... lá não te sigo 

 

Consagra oh! povo à história, essa trindade 

À margem anotada,... e em letras de ouro 

Bem visíveis, para na posteridade 

Relembrar os lordes e neles um tesouro 

Eu, por mim, as cantarei por toda a parte, 

Se a tanto me ajudar engenho e arte, 

Té que o mundo, conhecendo tais portentos 

Os não contemplem mais como jumentos. 

 
 

O Diabrete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A José Bonifácio de Andrada e Silva 
 

Sete de Setembro464 
 
Foi um dia solene e cheio de vitórias, 

Do recinto da câmara o povo se acercou, 

E dentre os campeões da liberdade escrava, 

Dela a defesa de um gênio celebrou! 

 

Gigante da palavra, preclaro, inteligente, 

Dos lábios um protesto nasceu-lhe com fervor 

Em a nação arroubada em santo entusiasmo, 

Aplaudia, aclamava o seu libertador. 

 

E José Bonifácio – a tradição, – a glória 

De venerando Andrada que a pátria libertou 

Ergueu-se altivo, apostrofando aqueles 

Escravos de um poder que tanto os aviltou! 

 

Açoitando esbirros da infrene ditadura 

A face lhes voltou, negou-lhes a sanção 

E eles, já confusos saíram repelidos 

Da câmara do povo, porém, de Cezar – não 

 

Assim tombou da pátria ao sopro tormentoso 

A arca sacrossanta da nossa liberdade; 

Porém de seus despojos surgiu iluminado 

O vulto colossal – o arauto da verdade? 

 

Octaviano Hudson 
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Charada465 

 
Dos gregos vai seguindo o alfabeto, 

Contando quinze letras sem parar. 

Serve a seguinte – l 

 

E como sabes ler naturalmente 

Das vogais a quarta vai buscar. 

D’este no vinte! – I 

 

Encontras a final 

Um general  

Sem igual 

Do partido liberal 

 

Dá sangrias e purgantes. 

Tem diversos casacões. 

Não faz versos – e contudo 

Tem os seus quês de Camões! 

Um chapéu braguês  

Solas de pau 

Sotaina que lhe desce até aos pés 

Como médico é fama – não ser mau 

Como homem também ninguém diz mal. 

Como tipo... 

Oh! como tipo.... 

É um tipão!... 

É um original. 

General em chefe da liberea gente 

Tem na Rua Villeta o seu quartel. 

Tem cabos, furriéis, tropa de linha 

Por ajudante d’ordens – o Abel– 
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                 — 

NB do charadista 

                 — 

Há de suar o topete 

Um sujeitinho 

Que tem carne sobre os olhos 

E se chama – Fernandinho 

 

 

Vicente Marujo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Um brinco466 
Como no tienes temor? 

(Lopo da Vega) 
 

Porque folgar, infante, ao pé das ondas, 

Quando sobem, fugindo, e quando descem, 

Perseguindo-as, louquinho? 

Já lamberam teus pés, já, despeitosas, 

Te cuspiram à face a leve espuma, 

E sorri-lhes, aplaudindo? 

Oh! não brinques assim... ai! foge... foge... 

É já tarde!... envolveram-te!...banharão-te!... 

Foges as vagas do mundo! 

 

João de Lemos 
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O meu túmulo467 
Ceci est mon testament 

N.... 
 

Longe, do mundo, na solidão dum cerro 

Pedindo ao mar, a namorar-lhes as iras, 

Sagrai, amigos, ao meu sono infindo 

Gélido leito. 

 

Cavai bem fundo, seja negra a pedra, 

E em letras brancas escrevei-lhe – um triste–  

Funéreo lume duma cruz pendente 

Trêmulo brilhe. 

 

Ciprestes, cedros, lacrimosos ferrem 

No chão da morte sepulcrais raízes, 

Roxas saudades, ao redor, e goivos 

Pálidos cresçam. 

 

No tronco esguio dum cipreste quero 

A antiga lira, que entoava amores; 

Quebrai-lhe as cordas, arrancai-lhe as vozes 

D’hábito doce. 

 

Estátua d’anjo co’uma espada em punho 

Irosa finja que defendo zoilos 

Violarem fero o troféu, que alembra 

Ávidos gozos. 

 

Gentil donzela que eu amei em vida, 

Com débeis passos aí venha à noite, 

Clamando – bardo – respondei-lhe – bardo– 

Pévidos ecos. 
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J. de L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Charada468 
 
Já não posso duvidar 

Porque fiz qual São Tomé –1 

Sou um nome de mulher 

E meu irmão tempo é –2.  

 

Tenho sido muitas coisas 

E muitas outras estou sendo, 

Em questão de falcatrua 

Enormes serviços rendo. 

 

Os numerosos amigos 

Que me visitam a fio, 

Sabem que dos meus credores 

Não sou eu que desconfio. 

 

E em questão de finanças 

Como em mim ninguém mais crê, 

Vi-me forçado quand même469 

A dar lições d’abc. 

 

E em sublime humildade 

Sofri mil perseguições, 

Que na gíria dos cartórios 

São chamadas – citações.- 

 

Penhoras de senhorios 

Tive-as sempre em cepa torta, 

Mudando, e deixando a chave 

Cruzada embaixo da porta. 

 

E em prêmio de tanta astúcia 
                                                
468 MARUJO, Vicente. Charada. O Diabrete. Rio Grande, 15 de set. 1878, p. 7. 
469Cf. Dicionário Melhoramentos (1969) Quand même significa mesmo assim.  



 

E de tão grande impudor 

Houve, na terra um partido 

Que fez de mim promotor.  

 
Vicente Marujo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Num álbum470 
 
Ao que passa em delícias a existência 

Que é rico de saúde e de dinheiro, 

Não custa ser honrado e justiceiro 

E louvar com fé viva a Providência. 

Mas o que vai do berço à sepultura 

Sem que a fortuna o acompanhe um dia; 

E, crente, probo, e bom, té à agonia 

Bendiz quem o condena à desventura; 

Esse é o mais forte; e vogará sem susto 

Do mar da vida ao derradeiro porto; 

Quando o inferno da terra o tiver morto 

Renascerá no céu — pátria do justo.  

 
F. Gomes do Amorim 
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Cuore morto471 
 
Apalpo o coração já moribundo 

e o pobre coração diz fielmente, 

que dentro em pouco apenas neste mundo 

existirá o nome do doente. 

Não me graveis na ignota sepultura 

o nome que vivia d’esperança; 

quero gozar celestial ventura 

se ela o gravar ao menos na lembrança. 

E dizei-lhe — morreu!..,quando morria 

revelou os segredos de seu peito, 

julgando ver o rosto de Sophia 

inundar-lhe de lágrimas o leito.  

 

 
Souza Viterbo 
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Soneto472 
 

Não lamente, Fernando, a tua asneira 

Parvo tem sido muita gente boa. 

Parvíssimos tribunos, muito à toa 

Nas câmaras tem dito bagaceira 

 

Sattamina de parvo não s’esgueira, 

Epaminondas em parvo tem a c’rôa 

E Gaspar, apesar de sua proa, 

Muitas vezes tem dito baboseira.  

 

Esse, que em breve dará um deputado 

Segundo disse a pouco uma gazeta, 

Será na’sneira breve decaucatado. 

 

No mundo é tudo palanfrório e treta. 

E convence-te Fernando, mui amado, 

Que isto d’asneira e verbo é tudo peta.  

 

Vicente Marujo 
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Delírios?...473 
 

Sentes!?... é noite – da roseira o galho, 

Celeste orvalho umedecendo está, 

Das boas noites de jardins em flores, 

As frescas flores – vão murchando já. 

 

Os pirilampos seus faróis acendem 

E a terra rendem - do luzeiro o brilho, 

A lua estende seu dourado manto, 

Com meigo encanto – no azulado rio, 

 

As estrelinhas do cerúleo manto, 

Refletem tanto! Seu fulgor – n’alfombra, 

Que níveas fadas – se formar parecem, 

D’hervas que crescem da palmeira – à  sombra 

 

Perfuma a brisa – o laranjal florido, 

Todo vestido – d’infantil folhagem, 

E o zéfiro passa suspirando – amores!... 

Tremem as flores – ao bafejar d`aragem. 

 

Vem pois comigo descansar n’alfombra 

Vem meiga pomba, - jasmineiro em flor, 

Que aos sons da lira – te embalar eu quero, 

E a palma espero – de um perene amor. 

 

Eu e tu juntos – um só ser formemos, 

Ambos – sonhemos-co'as mansões de Deus, 

E como os silfos num batel da brisa 

Vamos Elisa – despertar nos céus!... 

Alberto Borges de Soveral 

 

 
 

                                                
473 SOVERAL, Alberto Borges de. Delírios?... O Diabrete. Rio Grande, 13 de out. 1878,  p. 6. 



 

 
 

Os tratamentos474 
 

Aquele tu, e vós, quando algum dia 

havia em Portugal sinceridade, 

acabou, começando a nossa idade 

a dar a uma mercê a primazia. 

Depois foi-se exaltando a fidalguia, 

e entrou também na plebe essa vaidade; 

e tomando a mercê de propriedade 

a nobreza subiu à senhoria. 

Não parou ainda aqui tanta loucura; 

porque vai já querendo uma excelência 

quem tinha a senhoria por ventura. 

Mas sabeis o que causa esta demência? 

faz que os críticos vão à sepultura 

fazer-lhe autonomia na ascendência. 

 

Pe. Paulino Cabral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
474 CABRAL, Pe. Paulino. Os tratamentos. O Diabrete. Rio Grande, 13 de out. 1878,  p. 7. 



 

Flor do asfalto475 
 
Oh pálida flor do asfalto 

vaga e etérea, cintilante, 

mergulhando em longo salto 

o pé breve e palpitante. 

 

Deslizas como um aroma 

que inebria e não tem cor! 

só no cristal da redoma 

desabrochas, nívea flor. 

 

És a musa da anemia! 

és o perfume da anêmona! 

no sorriso, a ironia, 

no olhar, meiga Desdêmona. 

 

Oh! de um magro cão vadio 

osso – ímã... tentação! 

doce alvorada do estio, 

canto de ignota paixão! 

 

És um sonho, uma quimera, 

uma renda de Alençon, 

hoje que a tísica impera, 

salve! Deusa do bom tom! 

 
 

D. Guiomar Torrezão  
 
 
 
 
 
 

                                                
475 TORREZÃO, D. Guiomar. Flor do asfalto. O Diabrete. Rio Grande, 13 de out. 1878,  p. 7. 



 

Conclusão lógica476 
 
  Páris roubou a tão formosa Helena, 

Por Teseu antes dele já roubada, 

e a Germânia que passa por honrada, 

e Alsácia roubou, roubou Lorena. 

  Roubou Pyrro a vida a Polyxena, 

a seu irmão Caim,  alma danada! 

a comuna roubou à mão armada 

em Paris, em Alcoy, em Cartagena 

  D. Pedro, o jesuíta, a seu irmão 

roubou cetro, mulher, c’rôa, sossego, 

e passa por ter sido um santarrão. 

  Depois de tanto roubo a isto chego: 

não me deve causar admiração 

que nas compras não me roube o meu galego. 

 

 

Arthur Urbano de Castro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
476 CASTRO, Arthur Urbano de. Conclusão lógica. O Diabrete. Rio Grande, 20 de out. 1878,  p. 6. 



 

Realismo477 
 
D’Adélia entrei em casa, e, direitinho 

Pressuroso, corri pr’a lhe falar; 

E achei-a pronta quase a desmaiar, 

Apertando nas mãos certo livrinho. 

 

Recostei-a ao meu seio com carinho, 

E os sentidos lhe fiz recuperar; 

Mas sempre procurando desvendar 

O mistério do fútil faniquito 

 

De repente porém olho pro chão. 

E vendo a tal brochura (algum idílio) 

Achar supus a causa da aflição. 

 

Achei-a, com efeito: o belo idílio 

Que nela produziu tal afecção 

Era apenas o bom PRIMO BAZÍLIO! 

 

Eugênio de Magalhães 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
477 MAGALHÃES, Eugênio de. Realismo. O Diabrete. Rio Grande, 20 de out. 1878, p. 7. 



 

Canção do Descrido478 
 
Minh’alma é triste – qual do galo – o canto. 

Quando a natureza – dormitando está, 

Minh’alma é triste – como a lousa fria, 

Que sempre ossadas – dentro em si terá. 

 

Perdi as crenças que fruía outrora 

Não tenho esp’ranças – n’este mundo, oh! não, 

Terei descanso – quando a morte amiga 

Vier mensageira, me cerrar a mão. 

 

Oh! Que momento para min feliz... 

Cheio de crenças. De prazer sem fim!... 

Em que deixando inanimado o corpo 

Fôr nos espaços meditando assim: 

 

Fugi ao mundo d’ilusões – repleto... 

E vôo a outro – de verdades só, 

Meu corpo... a sorte cumprirá na terra 

Vindo co’ o tempo – a desfazer-se em pó, 

 

E vou subindo para as mansões cerúleas 

As quais –na terra – lhes chamavam – céus 

E lá chegando – d’esperanças – cheio, 

Perdão das culpas – pedirei a Deus!... 

 
 

Alberto Borges de Soveral 
14/10/1878 
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Amor elétrico479 
(Soneto realista) 

 
Ela passava risonha e eu segui-a, 

guardando uma distância respeitosa, 

marchava brevemente e tão dengosa... 

(o tempo estava mau, até chovia!) 

 

... que resvalando ligeira como enguia, 

ao dobrar de uma esquina, vi-lhe o pé, 

amoroso ao borzeguim cor de café, 

e eu, tolo, ignorava onde é que ia... 

 

Mas que asseio! Da lama era inimiga 

pois tendo de passar do outro lado, 

foi cruel, mostrou-me até a liga! 

 

Mas, enfim, compreendeu todo meu transe: 

– Quer entrar? vai ficar todo molhado! 

entrei, mas ... Honny soit qui mal y pense.  

 

 

Junio 

Revista Illustrada 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
479 JUNIO. Amor elétrico (Soneto Realista). O Diabrete. Rio Grande, 27 de out. 1878, p. 3. 



 

 
 
 

Lembranças480 

Num álbum 
 
Recorda-te de mim! Se um dia a sorte 

levar-te aos lares da família, ao longe, 

n’essas florestas solitárias, mudas, 

cercadas de montanhas, onde os ventos 

agitam de contínuo as verdes folhas 

das árvores silvestres, onde a vida 

se escoa no silêncio e na tristeza, 

sem alvoradas de prazer, sem noites 

banhadas de luar; se te ausentares 

d’esta terra feliz, em que tu vives 

alegre e descuidosa como as aves, 

risonha como as flores que te ornam 

a fronte juvenil: - leva contigo 

lembranças desses dias venturosos  

em que noss’alma divagou sorrindo 

nas castas regiões dos devaneios! 

Quando tu’alma se banhar de prantos 

em horas de tristeza e de saudade, 

recorda-te de mim! 

 

D. Annalia Vieira do Nascimento 
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A comédia da vida 481 

 
No olvides, es comedia nuestra vida, 

Y teatro de farsa el mundo todo, 

Que muda el aparato por instantes, 

Y que todos en él somos farsantes. 

Acuérdate que Dios de esta comedia 

De argumento tan grande, y tan difuso, 

Es Autor que la hizo, y la compuso. 

Al que dio papel breve 

Solo le toca hacerle como debe; 

Y al que se dio largo 

Solo hacerle bien deja a su cargo; 

Si te mando qué hicieses 

La persona de un pobre, u de un eslavo 

De un rey, ú de un tullido, 

Haz ele papel que Dios te ha partido: 

Pues solo está à tu cuenta 

Hacer con perfección tu personaje, 

En obras, en acciones, en lenguaje; 

Que el repartir los dichos, y papeles, 

La represtación, ó mucha, ó poca, 

Solo al Autor de la comedia toca.  

 

D. Francisco de Quevedo   
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João de Lemos482 
 

(Ao Visconde de Pindella) 
 
  Na cidade gentil do austero estudo, 

sobranceira ao Mondego sossegado, 

em cuja riba o sinceiral agudo 

toda a noite suspira magoado, 

  Foste erguido no côncavo do estudo 

pelos moços de outrora, e celebrado 

trovador, cavaleiro e namorado... 

Tempo de glórias! Como passa tudo! 

  No entanto às vezes na província, quando 

a um doce, honesto e feminino bando 

digo a Lua de Londres, de repente 

  Da infância volvo à cândida simplesa, 

e ondulam na minha alma vagamente 

trêmulas notas de fugaz tristeza... 

 

 

Gonçalves Crespo 
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Transpassa-se483 
 
... por preço acomodado 

uma formosa e ainda jovem musa, 

que jamais alguém viu de Siracusa 

pelas ruas em fraldas ter andado. 

 

Tem o nariz um tanto arrebitado, 

mas nem por isso ao seu mister se escusa, 

Sem da vista sofrer, pince-nez usa, 

e um buçozinho à rolha desenhado. 

 

Como vou pra Paris, e ali espero 

achar coisa melhor no Trocadero, 

cedo a que tenho em boas condições. 

 

Quem precisa anuncie o seu endereço 

sabendo desde já que, além do preço, 

pagará, deste anúncio, dez tostões. 

 

L.C. 
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Vem!... Não demores484 
 

Qual nauta errante na extensão dos mares 

Pranteia os lares que habitou outrora, 

Assim perdido num batel de dores, 

Eu choro amores, que não fruo agora. 

 

E como ele – sobre ondas bravas 

Que são escravas d’espumoso mar, 

Vago sem crenças – no baixel errante 

Sem um instante de prazer, gozar, 

 

E assim perdido sobre um mar d’escolhas, 

Sinto meus olhos derramarem prantos, 

E às vezes tristes que me peito solta, 

Perdem-se em volta – não desfiro cantos. 

 

Almejo um porto onde abordar contente, 

Um peito quente em que amor reviva, 

Busco que pode me secar os prantos. 

E encher meus cantos – d’esperança amiga. 

 

E tu?!... sem pena do cantar errante, 

Vendo-o distante – do almejado porto 

Não vens depressa – na fatal descrença 

Trazer-lhe crença – lhe doar conforto 

 

Pensas acaso? Que o amor é sonho 

Mero, tristonho – que não tem prazer 

.            .          .         .        .        .          .       .        .        .      . 

Não penses – anjo nas mansões terrestres –  

– Que me puseste – num fatal descrer!... 
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Vem!... Não demores – oh! vem dar conforto 

– Mostra-me o porto – de bonança – cheio, 

Oh! diz –se devo, meu batel perdido, 

Guiar rendido – a teu virgíneo seio. 

 

Alberto Borges de Soveral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ferroadas485 
 
Por telegrama da corte 

Ultimamente passados, 

Pepineiras e mistérios 

Foram aqui divulgados. 

 

.........................................  

 

Por causa da loteria, 

Minha filha, quem diria... 

— Quem diria o que papai? 

Que a polícia  

Sem malícia 

Tem trazido atropelados 

Capitalistas honrados, 

E até condecorados!... 

– Santo Deus! 
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Resignação486 

 
Que mais exigem de mim?... 

Depois de sofrer assim 

O sacrifício sem fim 

De não ver minha Maria?... 

Por que não tiram-me a vida?... 

Tortura menos sentida 

Do qu’essa luta renhida 

Que mais parece agonia?... 

 

A vida!... qu’importa a vida 

Para um’alma entristecida 

Que submissa e vencida  

Se curva a caprichos seus?... 

Eu hoje contemplo a morte 

Como bafejo da sorte, 

Como um bem que me conforte, 

Do sofrer que hei sofrido!... 

 

Ela não quer compreender 

Que não mais posso viver 

Sem contemplar o seu ser 

Que é vida da minha vida!... 

O que me resta?... Só Deus 

Pode nos arcanos seus, 

Minorar os males meus 

Revivendo a fé perdida!... 
 
Eu sofro muito!... no entanto 
Meu crime é amá-la tanto,  

Com amor tão puro e santo 

Que por si, tudo eu daria! 
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Pode acaso a adoração, 

Nascida do coração 

Ofender a invocação 

Sob o nome de Maria? 

 

Apesar de paixão tanta, 

De adorá-la como santa, 

Com crueldade qu’espanta 

Decretou o meu martírio!... 

Que eu fuja de si, ordena!... 

Sem ouvir-me, me condena 

A sofrer eterna pena!... 

Por amar e com delírio!... 

Cumprirei resignado 

O que me foi ordenado 

Por esse anjo adorado, 

Mas cruel em demasia!... 

Longe de si!... Só!... No ermo!... 

Gemerá meu peito enfermo, 

Té que a morte ponha termo 

Ao meu padecer, Maria!... 

 

L. 
Pelotas, novembro de 1878. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Um sonho487 
 
No canapé sedoso reclinada, 

Envolta num roupão branco, de linho, 

Entregue a descuidoso desalinho, 

Ela estava num sonho mergulhada. 

 

Indiscreto decote um quase nada 

Mostrava o seio alvíssimo, de arminho, 

Um belo e gracioso sorrisinho 

Entreabria-lhe a boca nacarada. 

 

Mas quando na beleza fascinante, 

Que prostrado a seus pés me arrebatava, 

Ia ofertar-lhe um beijo delirante; 

 

Quando, cheio de amor, me aproximava, 

Desfez-se-me a ilusão no mesmo instante! 

Era eu, meu amigo, quem sonhava? 

 

 

Rio Grande, 30 de outubro de 1878. 

Luciano de Aguiar 
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Soneto488 
(A Luciano de Aguiar) 

 
Em flácido divã semi-deitada 

Estava uma mulher adolescente 

De formas ideais, peito tremente, 

De boca pequenina e perfumada. 

 
Indiscreta camisa delicada 

Da mais fina cambraia transparente 

De rozinga tornava bem patente 

A beleza mais rara e decantada. 

 

Dois negros sapatinhos de veludo 

Jaziam no tapete bem felpudo, 

Sob as patas dum galgo sonolento. 

 

.        .       .         .       .          .         .            .             . 

 

Quer seja uma ilusão ou realidade, 

Eu já vi essa mulher – essa deidade – 

Entre nuvens num sonho turbulento. 

 
 

Ab-Del-Rader 
( Do Fígaro) 
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Pergunta489 
 

Quando de tua mão pequena e quente 

A macia epiderme às vezes toco 

Levemente, 

Por que será que em límpida corrente 

Lascivo sangue às faces contornadas 

Te assume de repente? 

 

Estranha sensação os róseos membros 

Te agita n’esse instante indefinível? 

E sentirás por mim dentro em teu peito 

Bater-te o coração incompreensível? 

 

Francílio 
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Adeus490 
 
Vou-me embora d’esta terra; 

Não quero ficar aqui, 

Não acho moça bonita 

Que me queira para si 

Debalde me visto à moda, 

A todas fazendo roda, 

Mais roda do que um peru; 

Nenhuma me diz a medo: 

‘Meu querido ouve um segredo... ’ 

‘Meu cachorrinho é só tu!’ 

 
Nenhuma! gente malvada 

Que de mim nunca tenha dó! 

É por isso que ando magro, 

Mais magro que um cipó, 

Vou deixar estas gasguitas, 

Lambisgóias esquisitas 

E jararacas de cruz. 

Também tenho meus caprichos 

Quero viver entre os bichos 

Entre as antas e tatus. 

 

Vou-me embora, senão, morro 

Com tanta consumição, 

Gostando sempre de moças, 

Levando sempre carão! 

Ando aqui mesmo na espinha 

Com uma cara de fuinha 

Mais feia que a do Peri, 
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Então eu que era formoso 

Ando tão... tão desgostoso 

Como nunca assim me vi! 

 

E eu gosto tanto do campo! 

No campo há tanto capim! 

Não gostas dele? (do campo) 

Antes gostasse de mim! 

É tão bom correr no mato, 

Vendo os bois com carrapato... 

Vendo os ninhos de perdiz... 

Ir-se atrás dos colhereiros, 

E depois nos atoleiros 

Estender-se de nariz! 

 

Ai, meu Deus! Coisa mais boa 

Não há no mundo, não há! 

Quero o mel das lechiguanas 

Que é mais doce que o juá! 

Com meu ponchinho de pala 

Com quatro queijos na mala 

Correrei todo o sertão! 

Correrei todo aperado 

De prataria, e montado  

Num peticinho rabão! 

 

De manhã irei ao leite 

Lá bem centro do curral, 

Pra sentir o grato aroma 

Das flores do laranjal... 

De tarde, irei pelos morros 

Com três ou quatro cachorros 

Caçar veados aos dez... 

De noite, sobre um pelego 



 

Dormirei muito em sossego 

Sem mesmo lavar os pés! 

 

Serei um quebra largado 

De laço e bolas na mão 

Hei de parar um rodeio 

Sem levar um trambolhão, 

Hê pucha guasca atrevido, 

Por força serei destemido 

 Que nem outro Farrabraz! 

Marcarei todos os brutos, 

E mostrarei aos matutos 

Do quanto serei capaz! 

 

Deixarei que me enrabiche 

Qualquer mocinha de truz 

Que saiba laçar terneiros, 

Que saiba fazer beijos, 

Com tanto que seja gorda 

Que prepare a minha sorda491 

Com ovos de bem-te-vis! 

Comerei sempre de tudo! 

Ficarei gordo e pançudo 

Mais pançudo que o Luiz492.  

 

Adeus, pois; que eu vou-me embora 

Por esses campos d’além! 

De ninguém levo saudades, 

Nem lembranças de ninguém! 

Vou correr essa campanha... 

Só assim criarei banha 

                                                
491 Cf.: Diconário Melhoramentos (1969: 207). Sorda é uma variante do Rio Grande do Sul para açorda 
que significa papa mole. 
492 Não te zangues. (Nota do autor.) 



 

Nas bochechas de ratão! 

Adeus, leitora, que eu parto 

Choroso como lagarto 

No meu petiço rabão! 

 

Rio Grande.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Olhos traidores493 
 
Eu vi uns olhos tão lindos 

Que fazem morrer de amor, 

Tem a negra e linda cor, 

Que a morena tem na trança; 

 

Ai de mim, que nesses olhos 

Pus toda a minha esperança! 

 

São dois astros luminosos, 

Duas estrelas sem véu, 

A sorrir em puro céu 

Em noite serena e mansa. 

 

Mas nesses astros formosos 

Não vejo luz de esperança. 

 

Já não creio em olhos destes 

São todos eles traidores, 

São faróis enganadores, 

Não inspiram confiança, 

 

Só querem matar de amores, 

Sem nunca dar esperança. 

 

Antes eu nunca visse os olhos, 

Que fazem morrer de amor, 

E que tem a linda cor 

Que a morena tem na trança. 

 

Ai de mim que nesses olhos 

Morreu a minha esperança.  

                                                
493 SEM AUTOR. Olhos traidores. O Diabrete. Rio Grande, 24 de nov. 1878,  p. 7. 



 

 
 
 

Acróstico494 
 
Ministério de  
 

Martins 

Andrade 

Laffayette 

Villa Bella 

Carvalho 

Osório 

Sinimbu  

 

Gasparzinho e C.   
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Amor na roça495 
(Humorística) 

Venham todos para aqui 

Que vou um caso contar! 

Estremeceram os Tapes, 

Como quem veio de chegar. 

 

É um menino travesso 

A quem chamam de brejeiro! 

Pois sendo tão pequenino 

Parece já ser taverneiro! 

 

Traz uma venda nos olhos 

E nos ombros traz carcás!  

Faz milhões de diabruras 

O pagodista rapaz! 

 

Não usa de laço ou bolas 

Nem tão pouco maneador! 

Mas asseveram as moças 

Ser ele bom laçador. 

 

Um coração que matreiro 

Por muitos pagos andou! 

Furtando voltas a muitas 

Com um sorriso domou! 

 

Será o demo o menino? 

Quem o pode asseverar? 

Pois quem doma assim a gente 

É capaz de potros montar! 

 

Já tem feito falcatruas 

                                                
495 CAMPOS, Arthur. Amor na roça. O Diabrete. Rio Grande, 15 de dez. 1878, p. 3. 



 

Por onde chega a passar! 

Serve o arco de maneia 

A corda pra rebenquear! 

 

E quem for bem pealado496  

Pelo taful maganão 

Conte que fica agachado 

Como o pior mancarrão497! 

 

Fuja a gente como possa, 

Guarde bem o coração! 

Pois o demo é vaqueano, 

Do mais cerrado rincão! 

 

Não zombem do que lhes digo: 

Não julguem ser mangação. 

Pois o tal bicho vendado 

Por força traz tentação! 

 

Já e já vou lhes dizer 

Como chama o tentador! 

Por onde ele tem andado 

Chamam-no sempre d’Amor! 

 

Agora meus amiguinhos 

Vamos ter a cousa grossa! 

Guasquei-se a malungada 

Que o Amor já está na roça! 

 

Arthur Campos/ Tapes 

 
 
 

                                                
496 Cf. Dicionário Melhoramentos (1969: 241), pealado significa animal laçado pelas costelas, no sentido 
figurado também refere-se a pessoa que foi enganada. 
497 Cf. Dicionário Melhoramentos (1969 : 660), mancarrão é o termo utilizado, no Rio Grande do Sul, 
para fazer referência a um cavalo velho sem serventia. 



 

 
Aluga-se498 

(A José do Patrocínio) 
 

A espádua nua, e trêmulo contorno 

Da láctea – rósea poma, 

Meio oculta, furtiva, vergonhosa, 

Na onda tentadora e tenebrosa 

Da perfumada coma;  

As linhas da epiderme um tanto vivas, 

Ora agitadas, quentes; 

E na tez alva as flores transparentes 

Rosáceas e lascivas 

Do belo sangue límpido, aromático; 

No olhar o fluido de um clarão sidéreo, 

E em volta, no ar estático, 

Em luminosos átomos voando, 

A grandeza solene do mistério! 

Sobre a cabeça um quê de grande e casto 

Como que esvoaçando; 

Os lineamentos puros do alabastro 

Das formas deslumbrantes; 

Na brancura da cútis, o esplendor 

De uma visão olímpica, incriada, 

No fino lábio, os tons frescos, vibrantes, 

Invisíveis, harmônicos do amor! 

E, arqueando-se trêmulo num beijo, 

Um não sei se clarão ou se desejo 

Do peito nu, do imaculado pomo 

No ápice escarlate; 

– Assim como pensamos, porém como 

Não foi dado esboçar uma obra d’arte; 

Afastada da luz, longe de tudo, 

Lá no meio de um sonho, 
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Num camarim fantástico, risonho, 

Onde arde o aço de uns espelhos vivos 

E negreja o veludo 

Nuns moles tons lascivos 

Em uma noite lânguida de outono, 

Suspensa à clarabóia das estrelas, 

Quando parece que murmura o sono 

Na viração que enfuna as bambinelas; 

Quando se escuta a música das flores 

E sentem-se dos vasos delicados 

Voarem os vapores; 

Quando de uma camélia na console 

Uma pétala cai suave e mole 

Ante a nudez dos bustos espalhados; 

E pelo muro, nos pendentes quadros, 

Animam-se as paisagens, 

Falam guerreiros de uma lenda antiga 

E um pirata no tédio das viagens 

Monótona a lânguida cantiga 

                                  Estranha e sensual... 

.        .       .      .         .      .     .       .       .       . 

É este o ideal que a ti sonhamos, 

É este o ideal que te alugamos. 

 

 

Fim-fim (firma social)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Conforto499 
 
Não vale à pena, criança, 

Tamanha consumição, 

Manda ao demo essa tristeza 

Que te enluta o coração! 

 

Enxuga o pranto as faces 

No peito sufoca a dor; 

Abre a alma às alegrias, 

As ilusões de outro amor! 

 

Dos lábios desprende o riso 

Franco, alegre e juvenil... 

No turbilhão deste mundo 

Qu’importa o sonho infantil. 

 

Perdido qual folha murcha 

Que a tempestade arrancou... 

Sonho d’alma esvaecido 

Que o teu destino apagou! 

 

Eu tenho pena, é verdade, 

De te ver sofrer assim... 

Andas pálida, amarela, 

Qual estátua de marfim. 

 

Dos olhos perdeste o brilho, 

Das faces perdeste a cor; 

Foi-se a ruidosa alegria 

Nas ilusões deste amor. 

 

Ver assim desfeito um sonho 
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Que a nossa alma acalentou, 

Ver perdida uma quimera 

Que a pobrezinha embalou, 

 

              É deveras doloroso... 

Por esses transes passei; 

Não há dor que se compare, 

Bem sei, criança, bem sei! 

 

O mesmo mal que tu sofres 

Também eu ando a penar; 

Repara quanta amargura 

Se traduz no meu olhar! 

 

Quem quiser mágoas sem conta, 

Quem martírios carecer; 

Tenho disso sortimento, 

Até pra dar e vender! 

 

Talvez me julgues que sabe, 

Nas aparências feliz; 

Mas o tormento que eu sinto. 

Humana frase não diz! 

 

Palavra, que isto é verdade, 

Não julgues ser invenção; 

Rio é certo, mas em luto 

Trago sempre meu coração. 

 

Entre mim e o meu destino 

Renhida luta travei... 

Sucumbir é covardia, 

Quero vencer, - vencerei! 

 



 

Heia, pois, não te amofines, 

Que vale o mundo, que val’? 

Logo acerbo de infortúnios 

Que tem o termo fatal! 

 

Enxuga da face o pranto 

Que o t’o pode escarnecer... 

Leve o diabo as tristezas. 

Não vale a pena morrer! 

Jayme 
Dezembro de 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Mote500 
 

Ou leva à breca o tesouro 
Ou tudo paga o vintém 

 
GLOSA 
(Paródia) 

 
Um dia que recostado 

A Morfeu me sujeitara 

Galante sonho ocupara 

Meu pensamento agitado. 

Vejo o povinho irritado, 

Gritando: que triste agouro, 

Não temos papel nem ouro! 

E eu disse, então, d’improviso: 

Ou o governo toma juízo 

Ou leva à breca o tesouro. 

 

Eis que aos gritos que soltava 

Zé-povinho pachorrento, 

Acode um lindo portento 

Que risonho o procurava. 

E Afonso lhe perguntava: 

Que tens tu meu lindo bem? 

Zé-povinho com desdém, 

Responde com palavrões: 

Ou faça-nos todos barões 

Ou tudo paga o vintém. 

 

Otsenre 
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jan. 1879,  p. 6. 



 

Mote501 
 

Ou leva à breca o tesouro 
Ou tudo paga o vintém 

 
Anda tudo em rebuliço, 

Por causa do ministério 

Desfaz se a paz que reina, 

Na efusão do cemitério. 

Os mortos bradam contra... 

Ecoando – dizem também, 

Ou leva à breca o tesouro 

Ou tudo paga o vintém. 

L.F. 

20 de dezembro de 1875. 
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Mote502 

 
Ou leva à breca o tesouro 
Ou tudo paga o vintém 

 
GLOSA 

O imposto do vintém 

(Para as urgências do Estado) 

Sobre as passagens nos bondes 

Acha-se já decretado 

Pelo governo, que ao povo 

Para todo o ano novo 

Como falar duradouro 

Pede as festas, os bombons: 

Ou tudo compra os cupons 

Ou leva á breca o tesouro. 

 

Tanto o rico como o pobre 

São iguais por esta lei; 

São iguais as longitudes 

Que percorre o trainway: 

E o povo, que estava em ânsias 

Pelo aproximar das distâncias, 

De jubilo não se contem 

Da emissão do gabinete 

Ou tudo compra o bilhete 

Ou tudo paga o vintém.  

 
Ema 
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1879,  p. 6. 



 

 
 
 
 

Mote503 
 

Pede esmolas de vintém 
 

 
GLOSA 

Nos tempos do carrancismo 

Sem tantos homens d’Estado  

Era o Brasil governado 

Com mais tino, mais civismo. 

Depois que o liberalismo 

Do governo as rédeas tem 

Qu’importa do povo o bem? 

Nas patotas vai-se o cobre 

E o país – calcado e pobre 

– Pede esmolas de vintém. –  

M.P. 
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Partiu!...504 
 
Olhavas tão tristemente 

Para o vapor que partia... 

E eu logo vi que tu’alma 

Para lá todo fugia 

 

Nas asas do pensamento! 

Por tua fronte sombria 

Mais triste que a noite escura 

Mimoso pranto corria... 

 

Pobre flor! Quanta tristeza 

Que funda melancolia 

Nesse instante doloroso 

O coração te envolvia.  

 

____________ 
 

Também eu neste momento 

Por te ver triste sombria! 

 

Dezembro de 1878.  

Jayme 
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Eis o retrato de um homem sem dinheiro505 
 

 

Cara no chão, semblante carregado, 

Caminhando com passo vagaroso: 

Inquieto, timorato, e receoso 

Ao mais leve rumor já assustado. 

 

Andar incerto e desconcertado, 

Encolhido, carrancudo e desavioso; 

Mesquinho de gesto e modo pesaroso, 

E já por mais amigo rodeado. 

 

Andando léguas insensivelmente 

Raivoso sem motivo verdadeiro 

Sem nunca achar coisa que o contente 

 

Consumindo em nada o dia inteiro 

De cara apatetada olhando a gente, 

Eis o retrato do homem sem dinheiro. 

 

A ...  
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Uns cabelos506 
 

Os anéis de tua trança 

Vaporam luar sombrio, 

Onde minh’alma criança, 

Se debate em desvario. 

 

Deixa que t’a veja solta 

Boiando na espádua nua 

Qual negra nuvem revolta 

Sobre o alabastro da lua!  

 

Minh’alma é astro apagado, 

Tão triste que não há vêl-o, 

Se não brilha mergulhado 

Na noite do teu cabelo. 

 

Quando livre cai-te à planta 

Essa onda de negrume, 

Todo o meu ser se levanta 

Numa nuvem de perfume 

 

E em cada fio que pende 

De tua trança caída, 

Uma esperança se prende: 

– Um ano de minha vida! 

 

É em cada teu movimento 

Se o débil fio se agita 

                   – Vacila o meu pensamento! 

 – Todo o universo palpita! 

                                                
506 DIAS, Teophilo. Uns cabelos. O Diabrete. Rio Grande, 26 de jan. 1879, p. 6. 



 

 

 – Feliz de mim, se eu pudera 

Expirar em desvario, 

Respirar a primavera 

Do teu cabelo sombrio! 

Teophilo Dias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Plástica507 
 
Quando tombam-te aos pés as roupas elegantes, 
As rendas, os cetins, as nuvens de brocados, 

Que envolvem-te o perfil, as carnes deslumbrantes, 

Como as névoas do inverno os montes anilados, 

 

Deixando-me entrever-te as formas palpitantes 

De seiva e de calor, os traços arqueados, 

Os flácidos quadris, as curvas cintilantes, 

Do contorno polido ocultos predicados: 

 
Não sinto dentro em mim ferverem-se os desejos, 

Nem tento consumir-te ao fogo dos meus beijos, 

Esplêndida mulher, formosa cortesã! 

 

Apenas te contemplo, estático, enlevado, 

Como o artista que vê, palpável, animado, 

Um molde escultural de inspiração pagã. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
507 SEM AUTOR. Plástica. O Diabrete. Rio Grande, 26 de jan. 1879,  p. 7. 



 

A minha vizinha508 
 
Quando à tarde te debruças 

No peitoril da janela, 

Que formosa trança ostente 

A minha vizinha bela! 

 

Quais duas negras serpentes 

Ao branco colo enroscadas, 

Me parecem tuas tranças 

Só levemente onduladas. 

 

Vizinha, quando te encontro 

Com os olhos fitos em mim, 

E as tranças desenlaçadas 

Sobre os ombros de marfim: 

 

Por Deus que a minha vontade, 

Que todo o louco desejo, 

É de atirar-me em teus braços 

E devorar-te num beijo! 

 

Francílio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
508 FRANCÍLIO. A minha vizinha. O Diabrete. Rio Grande, 2 de fev. 1879,  p. 6. 



 

 
 

A estrela509 
 
‘Aquela é a sua estrela?’ (Ela dizia, 

Apontando-me Hesper no horizonte.) 

‘Que bela está! que viva poesia!’ 

‘Como uma estrofe que lhe o céu envia, 

‘Almo raio gentil beija-lhe a fronte.’ 

 

‘Sua estrela-polar?’ (acrescentava) 

‘Aquela que preside-lhe às vigílias, 

‘E dá-lhe aos belos versos vida e lava? 

Enganas-te, formosa (eu replicava) 

A minha estrela és tu, és tu que brilhas. 

 

 

 

Caius Gracchus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
509 GRACCHUS, Caius. A estrela. O Diabrete. Rio Grande, 9 de fev. 1879,  p. 7.  



 

O elixir510 
 
No dia em que eu parti – ela chorava!... 

(Ó fatídico dia!) 

‘Não meu amor, não partas!’ me dizia, 

Enquanto o lenço em lágrimas banhava. 

 

‘Não partas, que esta vida é toda tua!’ 

‘Mas que o tens, qu’assim te pende a fronte!’ 

(Além, numa penumbra do horizonte 

Se debruçava a lua.) 

 

‘Oh! fala... dize... (a bela repetia) 

O que te punge tanto? 

........................................................................... 

..........................................................................  

 

‘Se te acalma a cruel melancolia, 

‘Qual sua elixir que amor envia, 

‘A longos sorvos bebe – aí tens meu pranto.’ 

 

Rio de Janeiro 

Caius Gracchus 
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Cesta da Papelada511 
 

Um Sr. Maurício C, 

Rimador de parvoíces 

Mandou-nos, ninguém o crê, 

Em dez tiras, mil sandices. 

 

Quebrou dez cordas da lira! 

A razão de cada tira! 

 

Por dizer-nos termina 

Abrenúncio! T’esconjuro! 

Que nos manda igual tamina 

Para o domingo futuro! 

 

### 

 

Em nosso poder fica escrito. 

Assinado por um sujeito Tasso 

O qual nós reservamos pra domingo 

Por não termos pra hoje mais espaço.  

 

### 

 

Igual resposta 

Ao escritor 

Fulano Costa 

Que fez favor 

De mandar-nos do Rink informação 

Que mui nossos leitores apreciarão 

 

### 
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Soframos fatal presságio 

Em luto noss’alma fica, 

Temos uma eça rica, 

Metida cá dentro em nós! 

Goivos, círios funerais 

Ciprestes esguios, sós 

Sombras hirtas sepulcrais, 

De primos, tios e avós! 

Tudo, oh! pavor dança o fado 

Em nossa mente afligida, 

Por suspeitarmos que a vida, 

Dum nosso colega amigo, 

À casca deu pobrezinho! 

Por Fígaro foi conhecido, 

Era um rapaz bonitinho! 

Que pena se tem morrido!! 

 

### 

 

Sr. P. – Por ter escrito 

Artigo de tal quilate 

Onde a crassa estupidez 

Se traduz no disparate. 

 

Merecia ser condenado 

A ser vivo, encarcerado, 

N’arruinada sala aduaneira 

Que ameaça de Pedro a vida regia 

E foi do país um rombo na algibeira. 

 

### 

Para outra vez 

Sr. Val de Tez 

Chegue mais cedo 



 

Não tenha medo 

Da fatal cesta 

Da papelada. 

Lá seus escritos 

Não tem pousada. 

 

### 

 

Ratão de muito bom gosto 

Do Rink freqüentador 

Entusiasta dos bailes, 

Que dizem, farão furor 

Lembra das meninas formosas, 

As cocotes engraçadas, 

Que visto ‘starem fechadas, 

Do Rink as portas formosas, 

Ao Rink não dêem cobre, 

Nem elas, nem os seus Zés 

Porque, melhor do que o Rink, 

Temos nós outros masques 

As charadas que hoje nos remetem 

Todas três por Catão abiscoitadas 

No Repórter, jornal em várias datas 

As temos encontrado adivinhadas 

 

Em conclusão: 

– Pega ladrão! 

 

### 

 

- N. B.-  

 

E agora, meu Diabrete, 

Tenho a tarefa acabada 



 

Não se encontra sobre a mesa,   

Nada mais pra papelada. 

Desculpe o verso atrevido 

E a falta de medição. 

Pela pena de Talião 

Na cesta ‘stava caído. 

Mas como estamos em tempos 

De folia e de masqués, 

Não repare, nem nos versos, nem no tamanho do pés. 

 
Sem mais, Sr. Redator, o seu amigo 

Comendador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A ...512 
 
Quando eu contemplo teus formosos olhos, 

Brilha em minh’alma rutilante aurora; 

Brotam mil sóis dessas pupilas negras 

Que a minha vida de ilusões enflora! 

 

Rio Grande 
Francílio 
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Mudança513 
 
Vejam só que sina a minha, 

Que funesta tentação; 

Ando mais triste que a noite, 

Mais feio que um tição! 

 

Eu então que era elegante 

Qual enfrascado dândi; 

Fiquei todo amarrotado 

Desde o instante em que te vi! 

 

Nem mesmo tenho apetite... 

Sono então... nem falar nisso... 

Neste estado já pareço 

Perfeitamente um caniço! 

 

E morro se não me acodes 

Nesta emergência cruel; 

Pois até para desgraça 

Dei agora em menestrel!! 

 

Faço versos às estrelas, 

Dou descantes ao luar; 

E muitas outras asneiras 

Que eu nem t’as quero contar! 

 

.................................................... 

 

Anda cá se tu quisesses 

A ceder aos meus desejos, 

Podias dar-me ventura 

Numa só... grosa de beijos? 

                                                
513 JAYME. Mudança. O Diabrete. Rio Grande, 2 de mar. 1879,  p. 6. 



 

Fevereiro – 1879 

Jayme 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C ...514 

 

Nessa cabeça loura de Madona 

Há não sei quê de etéreo e de ideal; 

Misto de luz, de sóis e de harmonia, 

E o perfume de um ser angelical! 

 
Na suave expressão dos teus olhares 

Transparece tu’alma enlanguescida; 

No abrasado fogo de teu hálito 

Carbonizar quisera a minha vida! 

 

Rio Grande 
Tancredo 
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Ser e não ser515 
 
Para exprimir-lhe a graça imaginária,  

Fora mister formassem áurea liga 

A palheta, o cinzel e a forma varia 

Que surge vaga, aos sons duma cantiga! 

 

Fosse o seu ninho, pomba, a Grécia antiga, 

Seu tempo, deusa, a Roma legendária, 

E o seu primor guardara a estatuária 

E a crença – Vênus lhe fizera amiga. 

 

Qu’inspiração ali: quanto modelo!... 

— Mas, ai! a execução, sinto ao dizê-lo, 

Caíra ante a barreira não prevista: 

 

Porquanto, ao ver-lhe a forma inebriante, 

Chorava o artista por-lhe ser amante 

Mas vira o amante quanto é fraco o artista!! 

 

São Paulo 1878 

Affonso Celso Jr. 
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A minha amada516 
 

A dama do meu amor, 

A minha casta sinhá, 

Recende o suave olor 

Da branca rosa de chá.  

 

O seu corpo é d’alabastro, 

Finalmente cinzelado, 

E seus olhos têm dum’ astro 

O fulgor imaculado. 

 

Não há rainha ou duquesa 

Por mais formosa e mais pura, 

Que tenha a sua beleza, 

Que tenha a sua candura! 

 

O padre da freguesia, 

                   – Um velhote santanário –  

Rabiscou seu nome, um dia, 

Nas folhas do breviário. 

 

O pontífice romano 

O bom servo do Senhor, 

Empenhava o Vaticano 

Para comprar seu Amor! 

 

Mas eu que não sou católico, 

Empenhava a camisa 

Pra vê-la minha papisa 

– Tal é meu amor bucólico.   

 
Gaspar da Silva 
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A... 517 
 
Por ti eu disse adeus à musa das quimeras, 

De todo filiei-me à grande idéia nova... 

Não me deslumbra mais a luz das primaveras, 

Nem o morno luar que os menestréis encova! 

 

Rio Grande 
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Em fim518 
 
Desde que a luz perdi dos teus olhares, 

Eterna noite fez-se dentro de mim; 

Crestou-me a alma gélida descrença, 

Mas sou feliz em fim! 

Eis-me já livre do fatal domínio 

Que aos teus loucos caprichos me prendia! 

Pude altivo quebrar os fortes laços 

Da tua tirania! 

Rio Grande. 

Francílio 
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Dois medos519 
(Tradução) 

 

Tibiamente do sol a luz morria, 

Ela, longe de mi’ 

‘Não te aproximes tanto’, me dizia; 

‘Tenho medo de ti’! 

 

E quando a noite já tinha passado, 

Disse, junto de mi’: 

‘Por que te afastas tanto do meu lado? 

Tenho medo sem ti’! 

 

Rio Grande 

Silvino Vidal 
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* *
520

 

 
Numa pequena caixa aveludada 

Guardo com zelo a flor que tu me deste 

Naquela feliz tarde, em que ao meu lado 

Trêmula de amor e susto me disseste: 

 

‘Amo-te muito, sim, mas tenho medo 

Que o teu amor, que as ilusões enflora, 

Venha um dia a morrer qual flor inculta 

Das boas noites ao nascer d’aurora’! 

 

Bem vês que não morreu: vive em meu peito 

Qual pérola de Olfir em concha fina; 

Esqueceste? Que importa! Amo-te ainda 

Ah! como o artista a diva Fornarina! 

 

Rio Grande 

Jayme 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
520 JAYME. **. O Diabrete. Rio Grande, 16 de mar. 1879, p. 6. 



 

Disparates521 
 
Eu já vi Cupido um dia 

Numa festa da Lagoa, 

Comprando feijão e broa 

Pra levar pra Alexandria, 

Enquanto Vênus carpia 

A ausência de D. João, 

Que estava no Cubatão, 

Plantando couve e cebolas, 

Pra vender em Ceilão. 

 

Vi Dalila atrás do morro 

D’Amor roubando uma calça, 

Netuno atrás de uma balsa 

Estrafegando um cachorro, 

César pedindo socorro 

Metido num formigueiro, 

Napoleão – funileiro, 

Luculo sem comer, aos gritos, 

Enquanto a vender palitos 

Nero ganhava dinheiro. 

 

Vi Catilina na roça, 

Victor Hugo monarquista, 

D. Miguel feito sacristão 

numa igreja de palhoça, 

Rotschild sem uma choça, 

Um negro que se lavava, 

Um soprano que soprava 

Num canudo de taquara, 

Pluto apanhando de vara, 

Que Camões governava. 

                                                
521 SEM AUTOR. Disparates. O Diabrete. Rio Grande, 16 de mar. 1879, p. 7. 



 

 

Vi Creso tocando sino, 

Catarina toda pejo, 

Tomando banho no Tejo, 

Apolo com Constantino, 

Voltaire a crer no Divino, 

Bocage sem ser brejeiro, 

Sesostris feito moleiro 

Lá nos confins da Galícia, 

Circe em fraldas de camisa, 

Namoriscando um barbeiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Zó-zó522 

 

A polícia não é graça, 

Vai sair do seu timbó, 

Pois nela sentou praça 

A viuvinha Zó-zó. 

 

É das praças a dileta 

A viuvinha Zó-zó!... 

E faz parte da secreta 

Espia d’um olho só... 

 

Caminha como a marreca 

E de gorda ginga só 

É patinha, é perereca 

A viuvinha Zó-zó. 

 

(Continua) 
O Vizinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
522 VIZINHO, O. A Zó-zó. O Diabrete. Rio Grande, 23 de mar. 1879, p. 7.  



 

Impressão de um matuto523 
 
Seu Nastaço chegô de veage: 

Nós viemo sabê cumo está. 

É di nós o que é mais coreoso, 

Hade tê qualque cousa a contá. 

 

Tem razão meus amigo, escute: 

O rocêro qui vai na cedade. 

Se não morre da febre amarela, 

Tem certeza trazê novedade 

 

Lá na casa onde fui hospedado 

C’u cumpadre Rimão Lidogéro, 

Seu Antonho que é moço sabido 

Mi levou no lugá do crotéro! 

 

Pra dizê que é igreja não é; 

Mas aquele qui morre matado 

A poliça encafúa lá drento. 

Cumo porco vai sê retaiado! 

 

Pois o causo qui eu vou-lhes contá 

Faz a gente ficá socombida. 

Só intero se enterra na cova. 

Os que morre di morte morrida! 

 

Deu nas costas da praia no má, 

Um defunto cadavre já morto, 

Assentaro os mercos presentes: 

Qui o sogeto era fio do Porto. 

 
Veio o téba da gente formado... 
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E foi logo cortano o freguês. 

Fez-e a ostropia nas tripas do cujo, 

Descubriro que o home era ingrês!... 

 

Toma tento com o sábio corte: 

Sinhá – avó  tantas vez me disse isso. 

Os marçonos que estuda nos livro 

São qui aprende c’o o demo o feitiço! 

 

Cruz canhoto! ! exclamam em coro 

Os matutos com tal narração; 

Toma figa marvados rabudo, 

Inimigo de Deus; tentação!!... 

 

Um a um safou assombrado, 

Indo aos outros contar o que ouviu 

Desde então ao fatal necrotério 

Nem sequer um matuto afluio. 

 

Luiz Cardoso  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lúcia cética524 
 
– Formosa Lúcia, confesso 

A teus olhos que não peço 

Outro beijo a mais ninguém, 

Desde esta hora bendita... 

– Não acredito... 

– Acredita,  

Juro-te Lúcia...  

 

– Por quem? 

 

– Por este amor... 

 

– Basta, basta; 

Juramentos dessa casta 

Falham muito... 

 
– Se eu jurar 

 

Por um vestido de folhos 

Que te prometo? 

 

– Meus olhos 

Querem ver pra acreditar! 

 

Bruno Seabra  
 
 
 
 
 
 
 
 

A uma espanhola525 

                                                
524 SEABRA, Bruno. Lúcio cética. O Diabrete. Rio Grande, 30 de mar. 1879, p. 3. 



 

 
Que airoso porte tem ela, 

Que flexível cintura! 

Por Deus te juro, pareces 

Uma animada pintura! 

 

Quando me volves teus olhos 

Com tanta graça e tal jeito, 

Duas setas vejo neles 

Embebidas em meu peito! 

 

Um riso só teus lábios 

Quanto volúpia incendia! 

Bem parece que nasceste 

Sob o céu d’Andaluzia! 

 

Ai! rosa dos meus amores, 

Soberba filha d’Espanha! 

Minha alma por toda a parte 

Cega de Luz te acompanha! 

 

 

Tancredo 
1878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
525 TANCREDO. A uma espanhola. O O Diabrete. Rio Grande, 30 de mar. 1879, p. 7. 



 

**
526

 

 
Quando te aperto a mão meia breve 

Estranha sensação seu ser agita, 

Em borbotões o sangue se alvoroça, 

Descompassado o coração palpita!  
 
 

Lúcio de Castro 
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Punição527 
(A Octavio D’Oret) 

I 
Espedaçar pretendo inutilmente 

Esta grilheta infausta que me prende 

Ao teu poder, mulher! 

Nas horas de fatal melancolia 

Vejo a meu lado a imagem que não posso 

Nem afastar sequer! 

 
II 

Desejo-te esquecer, e sempre, sempre 

Em ti cismo nas horas de saudade, 

– Formosa encarnação! 

Chamo-te às trevas do viver inglório 

Como raio de luz que me acalente 

O frio coração! 

 

III 

Teu nome balbucio a cada instante 

No estos da paixão, que lavra surda 

Como febre voraz! 

Beijo saudoso a flor que tu me deste, 

Essa relíquia santa que me lembra  

Os momentos de paz! 

 

IV 

De paz, d’esperança, amor em que a teu lado, 

Minh’alma se revia em sonhos vagos, 

No cândido ideal; 

No cândido ideal que em ti buscava 

Sem prever no futuro o fim funesto 

Deste enredo fatal! 
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V 

Eu não te peço amor, - não creias nunca 

Que eu vá de rastros mendigar-te afetos 

Que não me podes dar. 

Na luta heróica da paixão insana 

Quero em silêncio rarear vencido 

Sem nunca me alvitrar! 

 

VI 

Nada espero de tida Providência 

Foste instrumento dócil de vinganças. 

A minha punição! 

Podes voltar a senda luminosa 

Do teu destino, angélica criança, 

Cumpriste tua missão! 

Rio Grande, março de 1879. 
Tancredo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

**
528

 

 
Quando a mão te comprimo levemente  

Estranha sensação meu ser agita, 

Em borbotões o sangue se alvoroça, 

Descompassado o coração palpita!  

 

Lúcio de Castro 
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A opulência e a virtude529 
 

Dou-te ricos adereços 

Guarnecidos de brilhantes, 

Anéis, brincos, alfinetes, 

Com pedras de diamantes. 

Que importa nome de esposo 

Se mandas meu coração? 

Vem tu mesmo governá-lo, 

Não tardes... – Não quero, não. 

 

Dou-te seges, carruagens, 

E esse luxo que seduz, 

Sedas, cambraias, veludos, 

Tudo o que o luxo produz. 

Bailes, teatros, prazeres, 

De fartar o coração; 

Vem que eu te espero, não tardes... 

Pois não vens? – Não quero não. 

 

Tu não vês que o peito meu 

Arde em fogo abrasador? 

Que será mister que eu faça 

Para ganhar teu amor?... 

Dou-te a destra em sacro altar 

Ligue-nos santa união; 

Quero ser teu, adorar-te! ... 

– Eis aqui a minha mão. 

P. 

Vitória, 1879. 
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A minha amante530 
(A Tancredo) 

 
É linda a minha amante, é terna e caprichosa, 

Tem um pé d’andaluza, a mão de uma duquesa, 

Germânico lirismo, o chic da francesa, 

No olhar raios d’amor, no lábio cor da rosa. 

 

Em suma, é perfeição. Da lua é a luz saudosa, 

Encosta-se à janela e encara a natureza... 

Assim como quem sente a alma escrava, presa, 

Duma paixão fatal, de mágoa assaz pod’rosa. 

 

Oculto, lê BELLLOT, GAUTHIER, outro que tais; 

Tem vertigens, tem febre, às vezes solta uns ais, 

Que julga-se morrer num tão estranho assear. 

 

E quando volta a si, que o mal desaparece 

Diz ela numa voz, que, doce, mel, parece: 

– O consórcio civil espero pra casar! 

 
Rio Grande, 31 de março de 1879. 

Octávio d’Orel 
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Esquisitice531 
 
Como é linda esta criança! 

Que formosos olhos tem! 

Que beleza peregrina! 

Nunca vi assim ninguém! 

 

Quando caminha parece 

Uma moderna duquesa; 

Os seus modos elegantes 

São próprios de uma princesa! 

 

Mas que esquisita lembrança! 

(Isto faz desanimar!) 

Só concede... seus afetos 

A quem queira esposar! 
Francílio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
531 FRANCÍLIO. Esquisitice. O Diabrete. Rio Grande, 20 de abr. 1879, p. 3. 



 

O que é o amor532 
A Rabelais 

 
Amor é fumo que esvai-se, 

Amor é luz que se apaga, 

Amor – suprema desgraça 

Que o coração nos esmaga! 

 

Amor é pura mentira, 

Mero sonho, nada mais; 

Converte uma hora de gozo 

Em torturas infernais! 

 

É o leito das Euforbias 

Onde nossa alma agoniza; 

É o veneno, a peçonha 

Que a vida nos paralisa! 

 

É a dor, o sofrimento 

A infame hipocrisia, 

A moeda azinhavrada 

Com que a mulher mercancia!  

 

Rio Grande, abril de a1879. 

Lúcio de Castro 
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Mudança533 
 
Ontem tudo era paz dentro em minh’alma 

Tudo sorria amor, esp’rança e luz; 

Hoje tateio a treva do infinito 

Ao Gólgota levando minha cruz! 

 

 

L.de C. 
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* * *534 

 
Quanto te vejo à janela 

Meu coração se extasia... 

Parece que por ti morro 

Se a outro deres primazia 

 

Diz que a mim somente amas 

Do contrário fico triste... 

Moreninha – aos teus encantos 

Meu coração não resiste. 

 

Rio Grande, abril de 1879. 
*** 
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Três anos535 

 
I 

Três anos são passados 

Que eu não te vejo, flor, 

Que espio os meus pecados 

Lembrando o nosso amor. 

 

Aquele afeto intenso 

Que sempre te jurei, 

Era sincero e imenso, 

Pois nunca te olvidei! 

 

Ai, quantas vezes, quantas 

As tuas cartas leio, 

Essas relíquias santas 

Que aperto contra o seio! 

 

Neste fatal momento 

As tenho enfrente a mim; 

São hoje o meu tormento, 

O meu remorso enfim! 

 

Acordam-me o passado 

A transbordar de luz; 

E mais desalentado 

Faleço sob a cruz, 

 

Que arrasto ao meu calvário 

Triste, mesquinho, assóz,  

Cumprem ao meu fadário 

Que foi o nosso algoz! 

                                                
535 CASTRO, Lúcio de. Três anos. O Diabrete. Rio Grande, 27 de abr. 1879, p. 3. 



 

 

II 
Amava-te criança 
Qual nunca assim amei; 

Tu eras a esperança 

Ridente que sonhei! 

 

Eras da minha vida 

Esplendoroso sol, 

E teu olhar, querida, 

Meu fúlgido arrebol! 

 

Se ao menos eu soubesse, 

(Mas oh! ninguém m’o diz!) 

N’est’hora se eu pudesse 

Jurar que eras feliz! 

 

Não maldiria a sorte 

Que fez-me assim sofrer; 

Não me assustaria a morte, 

Quisera antes morrer! 

 

Rio Grande , abril de 1879. 

Lúcio de Castro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

O que é o amor?536 
Resposta a Lúcio de Castro 

 

Amor da glória é o desejo 

Que para o porvir nos leva, 

Destruindo a densa treva 

De nosso triste viver; 

É quem sempre conforta 

Quando, cheios de cansaço, 

Não divisamos no espaço 

Um astro resplandecer. 

 

Amor de mãe é sacrário 

D’afetos puros, ardentes, 

Onde vamos, reverentes, 

O nosso culto ofertar; 

É quem no meio das lutas 

De nobre ardor nos inflama! 

É a luz que se derrama 

Sobre este revolto mar. 

 

O amor é sempre móvel 

De elevados sentimentos, 

Não poste de tormentos 

Como ousaste tu dizer, 

Esse amor de que tu zombas 

Já rutilou na tu’alma 

Como a luz fulgente e calma 

De um risonho alvorecer! 

Rabelais 

25/4/1879 
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**537 

 
Três anos te não vejo: e como a essência fina 

Que vive eternamente em vaso cristalino, 

Assim dentro em meu peito, ó pálida menina, 

Inda saudoso guardo o teu perfil divino! 

 

Tancredo 
Rio Grande, 1879. 
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A ela... 538 
 
Oh! que instantes de imensa tristeza 

Longas horas de funda amargura, 

Recordando a perdida ventura 

Que a teu lado contente gozei!... 

No silêncio das noites profundo 

Se um momento me volto ao passado, 

Lembro das frases de amor, que a teu lado 

Anelante, meu anjo, escutei! 

 

Uma nuvem de funda tristeza 

Em minh’alma pairando se agita, 

E meu peito apressado palpita 

Pelos longos protestos de amor! 

Pelos sonhos de infinda candura 

Que gozava num místico enleio, 

No opresso bater de teu seio, 

De teus olhos no tímido ardor! 

Tudo é morto! Dos tempos d’outrora 

Só me resta bem viva a lembrança!... 

 

Esse mundo de amor e de esperança 

A funesta desgraça esmagou!... 

Tudo é findo. Debalde procuro 

Reviver os meus vagos anelos, 

Que ao teu lado correram tão belos, 

Qual um raio fugaz que passou! 

 

Já não vejo, querida, em teus lábios 

Os sorrisos que est’alma adorava, 

De teus olhos a luz que eu amava 

Já não vem o meu rosto inundar! 
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Ai! que breves correram os instantes 

Desses dias de grata ternura, 

De perdida, fanada ventura 

Que inda hoje recordo a cismar!  

 

Só me restam estes prantos amargos, 

Quando ao tíbio clarão do sol posto, 

Recordando teu pálido rosto 

Com saudade derramo por ti! 

Essas horas d’imensa ventura, 

De tu’alma as singelas carícias, 

Esse céu de fanadas delícias, 

Ah! talvez para sempre perdi! 

Lúcio de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

***539 

 
Há tanto tempo, amor, que te não vejo, 

Que te olhar não gozo embevecido, 

Que trago a alma lutolenta e triste, 

Por ti anjo querido! 

 

Ah! se soubesses que martírio imenso 

Esta ausência produz dentro em meu peito... 

Como teu nome balbucio a medo. 

Nas sombras do meu leito!... 

 

Talvez, oh! sim talvez a luz fecunda 

De um só dos teus olhares desse-me alento, 

Dissipando-me as trevas d’esta vida 

Findando o meu tormento! 

 

Maio de 1879 

*** 
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Episódio amantético540 
 
São dez horas. O pálido usuário 

Lá dentro do escritório do armazém 

Fatiga-se em somar o seu diário 

No qual encontra um erro de vintém. 

 

Na cabeça redonda como um queijo 

Esquentam-lhe as idéias como um forno 

Soma o livro de vendas a varejo, 

E cada vez conta em mais transtorno! 

 

Pela décima vez, limpa as cangalhas 

Do latão e as coloca no nariz 

Pela face mais brancas que mortalhas 

Caem gotas formando um chafariz. 

 

Dá murros sobre a mesa que estremece, 

Começa com a voz surda a resmungar, 

Quando um lindo mancebo lhe aparece 

E pede permissão de lhe falar. 

 

É da moda o sujeito: porte airoso, 

Camisa com babado e entremeio, 

Chapéu alto, dum lustro primoroso, 

A calcinha engomada com asseio. 

 

Bengalinha que aos ares bamboleia 

Sapatos de verniz, d’entrada baixa 

No relógio uma esplêndida cadeia 

E no cabelo perfumada graxa. 
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Os modos adamados e dengosos 

A fala — puro açúcar refinado 

Os olhos rutilantes, buliçosos, 

Finalmente um perfeito namorado! 

 

‘Dá licença, senhor?’ diz ao velhote! 

‘Queira entrar!’ O carranca então lhe diz 

E para ver melhor ao frangalhote 

Levanta um pouco os olhos do nariz. 

 

Remira todo moço d’alto a baixo, 

Assoa-se no lenço de rapé 

E num tom arrogante e voz de tacho 

Diz: ‘Assente-se aí, diga quem é!’ 

 

O moço recostado na cadeira 

Assesta o pincenê sobre o nariz, 

Endireita os anéis da cabeleira 

E em tom de lá menor ao velho diz: 

 

‘Escute, amigo, os meus cruéis delírios. 

Ouça os martírios deste peito meu! 

Ai! Se soubesse que minha alma agora 

Suspira e chora por um bem que é seu... 

 
Se suspeitasse quando sofre est’alma 

Sem ter a calma que os felizes têm! 

Sem ter ventura, sem sossego ao menos, 

Soltando trenos pelo mundo além, 

 

Neste ponto, o semblante peralta 

Duma leve tristeza se cobriu 

Depois tomando fôlego, em voz alta, 



 

Sem desfitar o velho prosseguiu, 

 

‘Senhor, eu amo, tresloucado adoro! 

Soluço e choro sem saber porquê! 

Jamais meu rosto permanece enxuto! 

Meu peito é luto funeral... bem vê 

 

Sofro de amores! Sua filha é bela 

É flor singela dos jardins do sul! 

Grava em peito um luminoso rastro 

Bem como um astro no infinito azul! 

 

Senhor atenda que a paixão é séria! 

Dê-me a Quitéria, a quem votei amor! 

Amo essa virgem recatada e bela! 

Venho a mão dela lhe pedir, senhor!’  

 

Levanta o velho a fronte cismadora 

E grita deste modo do escritório: 

‘Ó Chico, traze um cabo de vassoura, 

E vem ser testemunha do casório!’ 

 

Pasmado por ouvir tamanha asneira 

O peralta gentil mudou de cor 

De repente saltando da cadeira 

Pôs-se a panos tremendo de terror! 

 

Rio Grande 

Juvenal 
 
 
 
 
 



 

Fábula da época541 
 

A opinião nacional 
 
Em estufado divã – como sultana indolente, - tranqüila e indiferente – 

sentada está a Opinião; - uma após outros chegam – cortesãos e personagens, - 

ofertando-lhe homenagem, e pedindo-lhe atenção. 

 

Cortesão – A mim me chamam maestro 

E este honroso tratamento 

Que me dá contentamento, 

Com minhas artes conquistei; 

Ensino o “possibilismo” 

Doutrina dos bons viventes... 

Que embora tem maldizentes... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Sou defensor incansável 

Desta religião Católica, 

E ainda que graça Apostólica 

Com meu favor alcancei; 

Aqui, onde a dúvida impera, 

Acusa-me a chusma herege!... 

E, nenhum Juiz me protege...  

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Eu sou a luz da verdade, 

E de picareta em punho; 

Com ela mimo e destruo 

Os alicerces da Fé. 

Aos meus impulsos se desfazem 

                                                
541 TIRADENTES. Fábula da época. A opinião nacional. O Diabrete.. Rio Grande, 11 de mai. 1879, p. 6-
7. 



 

As crenças e as religiões 

E as antigas preocupações... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Quando a confiança “bradarão” 

Gritei logo “duvidemos” 

E em momentos tão supremos 

Plena abstenção eu preguei... 

Fiz mal!... Arrependida 

Minha antiga divisa arranco, 

Venho sustentar o “Banco”. 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Em negócios econômicos 

Não acho nenhum rival, 

Na China e em Portugal, 

Nem na terra de Guné!... 

Se o egrégio tribunal 

Pra seu fim tem servido, 

A culpa, a culpa tem sido!... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Firme sou como um rochedo 

E se combate “afilhadagem” 

E depois com mais coragem 

As suas águas me passei! 

Não porque inconstantes sejam 

Minhas elásticas opiniões 

Mas... certas informações... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 



 

 

Cortesão – Más línguas me denunciam 

Como cega opositora, 

Não o acredite, “Senhor” 

Nunca o fui, nem serei: 

Se falando de empregados 

Me escaldo, é porque quero 

Não se mofe o estrangeiro... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

 

Cortesão – Eu amo muito o “Brasil” 

Pois que nele vivo e espero 

Ganhar e ganhar dinheiro... 

Quanta gente de má fé! 

Amo muito a liberdade 

E o propaga-la me afaga!... 

Se ponho o dedo na chaga... 

 

Opinião – O que é que me diz você?!! 

Moralidade 

 

Saindo os cortesãos, - do deslumbrante salão, - vendo-os ir enfadosos, - 

ficou rindo-se a “Opinião”. 

 

Tiradentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Epigrama542 
 
Se em tua modesta casa 

Entrar mulher de mantilha, 

Põe em guarda tua esposa, 

E resguarda a tua filha. 
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[Sem título]543 
 
            A padralhada que existe 

Na formosa capital, 

Tem feito imenso progresso 

No caminho da moral! 

 

Ouvi dizer que o bispado 

Por maior glória promete, 

Levantar com toda a pompa 

O culto de la Salete!! 

 

Água cura aneurisma 

Mau olhado, formigueiro, 

            É milagre admirável.  
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O hipócrita544 
 
A velha fronte abatida, 

Os olhos fitos no chão, 

A alma quase perdida, 

Sem vida no coração, 

Eis como finda na terra 

Aquele, que dura guerra 

A franqueza declarou; 

Aquele, que tem zombado 

Do rico, do desgraçado, 

E a impostura abraçou. 

 

Aquele, que se apresenta 

Fingindo franco sorrir, 

E que ao rico e pobre intenta 

Desprevenido iludir; 

Por toda a parte que passa 

Leva consigo a desgraça 

Discórdia e rebelião, 

E, pra dizer-se inocente, 

No templo, hipocritamente, 

Vai fingir uma oração. 

 

Deus, que é todo de bondade, 

Hora solene marcou, 

Em que aberta a são verdade 

Aos homens ele mostrou; 

Eis o torpe conhecido, 

“Hipócrita” aborrecido, 

descanso buscando em vão! 

No corpo seu só existe 

Um rosto sombrio e triste, 
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Remorsos no coração. 

 

Lá caminha pra diante, 

Já sem o brilho os olhos seus, 

Tem de homem o semblante, 

Mas é maldito por Deus: 

“Hipócrita!” bradam-lhe hoje, 

Eis que tudo, tudo foge, 

Como do gênio do mal; 

Se lhe escapa um ai profundo 

Cerra-lhe ouvidos o mundo 

Como uma voz infernal! 

Rio Grande, maio de 1879. 

C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

A barca545 
 
O sol morno, agonizante, 

Sepulto quase no mar, 

Lançava à terra distante 

Um melancólico olhar! 

 

Do dia a luz derradeira 

Rasgando a nuvem saudosa, 

Formava n’água ligeira 

Uma esteira luminosa; 

 

Lá vai a barca erradia, 

Garbosa passa a correr, 

E fogem dela à porfia 

Os ruídos do prazer. 

 

Na barca que vai singrando 

Moços da vida na flor, 

“Amor!” Bradavam cantando, 

e a vaga cantava: “Amor!” 

 

Um só na proa sentado, 

Pálido e triste escutava 

O canto desenfreado: 

– Era o único que amava! 

 

L. Guimarães Jr. 
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Epigramas546 
 
Certo enfermo, homem sisudo, 

Deixou por condescendência 

Chamar um doutor que tinha 

Sobre os mais a preferência. 

 

Manda-lhe o fofo esculápio  

Que bote a língua de fora,  

E envia dez garatujas 

A botica sem demora. 

 

“Com isto (diz ao doente) 

A sepultura lhe tapo.” 

Replica o pobre a tremer: 

“Aposto que não escapo!” 

 

Quis ainda fresca viúva 

Casar, mas tinha esquecido 

 No alfarrábio dos enterros 

Pôr o nome do marido. 

 
“Leve este papel ao cura.” 

(Lhe aconselha um maganão) 

Era excelente receita 

Das que importa num milhão.  

 

“Padre, (diz ela, entregando 

O papel que lhe deu) 

O meu homem tomou isto.” 

Torna o cura: “Então morreu!” 

 

Um velho caiu de cama, 
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Tinha um filho esculapino 

Que para curar moléstias 

Campava de ter bom tino. 

 

Apalpa o pulso paterno 

E receitar depois vai; 

Diz-lhe o velho depois suspirando: 

“Repara que sou teu pai!” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biografia547 
 
Eu, Felício Feliz Felizardo, 

Por alcunha chamado o Chibata, 

Do martírio em que ardi, em que ardo, 

Narração vou fazer bem exata. 

 

Minha mãe ao lançar-me no mundo, 

– Seu vigésimo oitavo rebento, 

Nos recessos da morte deu fundo, 

Eis as galas do meu nascimento. 

 

Sete meses mais tarde indo ao banho, 

– Costumava ira ao banho meu pai – 

Veio um bagre tamanho, tamanho, 

Que o chuchou sem que desse ele um ai! 

 

Fiquei órfão no mundo. A miséria 

Me acenava de perto... sorria... 

A não ser a minha tia Quitéria 

Eu de certo de fome morria! 

 

Aos seis anos entrei para a escola  

D’onde aos doze sai como entrei...  

É verdade que ao ver uma argola, 

Me recordo do – 0 - ; isso eu sei! 

 

Mas contar-vos agora, senhores, 

Dessa quadra nefandada pra mi, 

O martírio, o tormento, os horrores 

Que sem trégua dum dia sofri, 

 

Fôra longo de mais! Só vos digo 
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Que fui mártir de bolos então! 

Volta e meia – Felício! Ao castigo! 

Pois se eu nunca sabia a lição! 

 

Minha tia, mulher iracunda, 

Contra a minha lerdice rugia: 

Por da cá aquela palha uma tunda! 

Quase sempre eram duas por dia. 

 
Mas a quadra da infância é passada,  

Me vi livre da escola; cresci; 

Minha tia morreu engasgada, 

E eu sozinho no mundo me vi. 

 

Sentei praça. No fim de dez meses. 

Sempre a braços com meu dedo duro fado, 

Tinha ido ao chilique seis vezes, 

Outras tantas metido em quadrado! 

 

Sempre andei no serviço à bolina, 

Melhor dito de escota na mão! 

Não entrava de guarda? – faxina! 

Não fazia faxina? – plantão! 

 

Tive baixa afinal, deixo a farda; 

Minha sina, porém, não mudou; 

O que prova mui bem essa albarda 

De jumento de carga que sou. 

 

Fui marido feliz de uma dama, 

Que era o tipo do amor conjugal; 

Mas, zelosa de mim, nem na cama 

Me julgava seguro... E que tal?! 

 



 

Nesta balda aferrada, seis anos 

Num completo martírio vivi, 

A pancada moeu-me os tutanos, 

Nem eu sei como então não morri! 

 

Quando à noite, depois do trabalho,  

Me acolhia mais tarde, um minuto, 

Não ceiava ou ceiava vergalho 

Entre gritos de tome, seu bruto! 

 

Para dar ao leitor uma cópia 

Do que foi minha santa mulher, 

Lhe direi que a senhora Procópia 

Nem quis vela na mão ao morrer! 

 

Se eu quisesse forçar a memória 

Quantas coisas diria, que guardo! 

Entretanto aqui tem toda a história 

De Felício Feliz Felizardo. 

 

Virgilius 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Flores d’algibeira548 
 

Paródia às flores d’alma 
 
Esterlinas libras que dominam belas, 

Ai! amarelas de tão linda cor; 

Têm atrativos e são convincentes, 

São eloqüentes expressões de amor. 

 

A meiga libra sobre nós derrama 

Lúcida chama, sem o ardor que mata, 

Tê-la no bolso é dos mortais a glória, 

Pois a Vitória com primor retrata 

 

Que amenidade, se nas algibeiras 

Tinem fagueiras alentando as fibras, 

Se há céu na terra, ventura há nela 

Na face bela se achará das libras 

 

Filhas do ouro, bem como ouro puro, 

De mil venturas corretoras belas, 

Se a sorte grande me saísse um dia, 

Ai! que folia me não davam elas! 

 

Se desgraçado pelo amor traído 

Já teu sentido pela vida o tédio, 

Aí não te mates, comprarás cautelas, 

Nas amarelas acharás remédio 

 

Pobre viúva em soluçar dorido 

Vendo estendido do seu marido morto, 

Embora a dor lhe despedace as fibras 
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Herdando libras, logo tem conforto. 

 

Lá quando a morte resfriar meu couro, 

Cubram de ouro meu gelado colo 

Na tumba escura já eu seja, embora, 

Saltando fora dançarei um solo. 

 
Roussado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
No túmulo de um menino549 

 
Quem aqui dorme a sonhar? 

Ai! nós sabemos apenas 

Que por ente as açucenas 

Deitou-se um anjo a brincar 

E, qual suspiro do mar, 

Buscando Deus, no infinito, 

Teve um sonho tão bonito 

Que não quis acordar! 

 

P.Barros 
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O vestido carmesim550 
 

Não te assenta esse vestido 

Carmesim, 

C’os seus clamos e reclamos 

Guarnecido  

De jasmim. 

 

Dirão tuas invejosas: 

– Vem-na assim? 

Quer ter as faces rosadas, 

Tira as rosas 

Do vestido carmesim.  

 

– E aquela alvura de neve? 

Cá por mim, 

Digo-lhes que a alvura deve 

Aos enfeites de jasmim.  

 

– Hêm, prima? Não lhe parece, 

Quer ser rosa e bogarim? 

Valha-o Deus que não merece 

Tanta honra o alfenim!  

 

Anda a mudar o vestido, 

Dá-me o gosto 

De morderem-se as rivais 

Quando virem que em teu rosto 

Brilham as cores naturais. 

Bruno Seabra 
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Epigrama551 

 
Um sujeito se gabava 

De que nunca se zangou; 

Um marido respondeu-lhe: 

É que nunca se casou! 
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Progresso!552 
 
Amigo, o nosso progresso 

Traduz-se por mais um fato 

Que tem feito espalhafato... 

Um verdadeiro sucesso! 

 

Falo do Rink. Figura 

Um vasto circo onde a gente 

Quebra a perna alegremente, 

Brincando um braço fratura. 

 

Desta empresa os grandes fins 

São mostrar que o homem pode 

Correr mais ainda que um bode 

Com auxílio de uns patins. 

 

Aquilo é que é divertir!... 

Acode em peso a cidade: 

Patinam todos. Quem há de 

À vertigem resistir? 

 

Nesta geral confusão 

– Homens, crianças, mulheres – 

Ninguém se entende! Que queres? 

É lei da patinação! 

 

Reina a galhofa, a risota... 

De quando em vez, fogo! Um tombo! 

Lá vai aquele de lombo, 

Dá este uma cambalhota! 

 
Est’outro a cabeça parte, 
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E não se zanga, e se alegra! 

Que ao menos caiu em regra,  

Conforme lh’ordena a arte! 

 

E seguem... que de encontrões! 

Quanta cartola esmagada! 

Quantos ais! Quanta risada! 

E tudo por dez tostões! 

.....................................................  

 

L.da Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Calembour553 
 
Dum terrado posto em cima 

Lobrigado um trapeira 

Faz Martinho os olhos ternos 

À vizinha cozinheira. 

 

Morto estou por teu amor! 

Morto estou, diz-lhe o coitado. 

Ai! creio, diz a ladina, 

Já o estou vendo enterrado! 
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Eco maldizente554 
 
Junto a um eco diz Vicência 

Que com outra ia altercando 

Em coisa de conseqüência: 

“Eu nunca te menti, Rosa. 

Diz o eco – mentirosa! 

 

Perguntava uma visita: 

“Uma moça bem bonita 

Morava aqui; já não mora? 

Diz o eco – já namora! 
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Máxima ventura555 
 
Chama-se homem feliz o que ama e que é amado 

Por uma só mulher, mas aquele que amar 

Duas ao mesmo tempo, e for idolatrado 

A tal homem então que nome se há de dar? 

 
B. Pato 
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Resposta556 
 

Mas diz-me cá, meu poeta,  

Que vives da utopia, 

Onde existem essas mulheres 

Que nos votam idolatria? 

 

Acaso alguma encontraste 

Que te não fosse fingida? 

Que fiel aos teus extremos 

Nunca fosse fementida? 

Pato B.557 (*) 
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O amor558 
 
O amor é vinho forte da Madeira 

Que nos pode fazer tombar no chão; 

O namoro é um cálice de Champagne 

Que nos faz alegrete o coração! 

 

É às vezes cordeiro, às vezes bruto, 

Ora vive a bramir, ora prostrado; 

Toma sempre café, fuma charuto, 

Calça luva, é rapaz civilizado. 

 

Às vezes é feroz, é lhe preciso 

Prantos que ver e flores que esfolhar; 

Outras vezes, porém basta um sorriso, 

Um aperto de mão, um terno olhar... 
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O canto da acauã 559 
 
A noite toca ao seu termo, 

São horas da antemanhã, 

Mas, inda canta no ermo 

A agoureira acauã! 

 

Maria saiu da choça 

Passou ligeira o regato... 

Onde vai a linda moça, 

Que assim se embrenha no mato? 

 

Onde vai com pressa tanta 

Como o veado galheiro, 

Não ouve a acauã que canta  

O seu cantar agoureiro? 

 

Passa um bosque de palmeiras, 

Depois quebra num desvio 

Surge após as ribanceiras 

Que orlam as margens do rio. 

 

Para esse lado ela desce, 

Veloz ao ponto caminha, 

E mais veloz aparece, 

Que sua alma já adivinha! 

 

Era um mancebo, tomou-a 

Nos braços com mil extremos 

Colocou-a na canoa 

E depois tomou dois remos! 

 

Ela sentada na lancha 

Bem junto dele ficou, 
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E do céu no azul sem mancha 

Seus olhos azuis fitou... 

 

Volta atrás, linda menina, 

Volta aos teus antigos lares, 

Não tornes negra a tua sina 

Com mil tardios pesares! 

 

Acorda desse delírio 

Antes que a sorte se mude 

Em tempo resguarda o lírio,  

Que já tomba no palude! 

 

Fica além, naquele ermo, 

O teu viver de inocência 

Teu pai tão velho e enfermo 

Vai matá-lo a tua ausência! 

 

Esse que leva-te agora, 

Por quem dizes que te abrasas, 

Colhe a flor e a deita fora 

Do anjo lacera as asas! 

 

Volta, volta! A natureza 

Vê que triste se apresenta: 

Lamenta a tua pureza 

O teu futuro lamenta! 

 

Entre neblinas a aldeia 

Ali se encobre nos mangues, 

Do rio as ondas co’a cheia 

Parece que escorrem sangue. 

Com tanta melancolia, 

Desponta agora a manhã, 

Que mau grado já ser dia 

Inda canta a acauã! 



 

 

Volta, volta aos pátrios lares, 

Que quem tanto amor te oferece, 

Não te leva ante os altares 

Dá-te amor que te enegrece! 

 

Ela não ouve estas queixas, 

Que os anjos fazem no céu, 

Ouve do amante as endechas 

E o barco correu... correu! 

 

Pobre menina! Bem cedo 

Teve o triste desengano! 

Foi sua história o arremedo 

Das muitas de cada ano! 

 

Quando viu-se abandonada, 

Lembrou-se da antiga herdade, 

Buscou seu pai... Desgraçada! 

Para vê-lo já era tarde! 

 

Uma cruz responde agora 

Ao seu lacrimoso afã, 

Junto à cruz a triste chora, 

Chora na cruz a acauã. 

 Joaquim Serra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mariquitas 560 
 
– Onde vais, ó Mariquitas, 

Onde vais com tal andar? 

– Vou a casa da madrinha 

Vou buscar o meu folar. 

 

– Anda cá: não corras tanto... 

Dás-me dele um bocadito? 

– Inda na mão o não tenho, 

Já dele quer, o maldito... 

 

Diz lá consigo a pequena, 

Mas logo lhe volta a rir: 

– Sempre é muito lambareiro! 

Posso estragá-lo ao partir... 

 

– Dizes bem, ó Mariquitas, 

Do teu folar não me dês. 

Mas um beijo, um beijo apenas 

E eu em paga dou-te três. 

 

– Ai, Jesus! Que pressa tenho! 

Minha mãe ouço a ralhar 

– Escuta... – Adeus, os meus beijos 

Só a ela os costumo dar! 

F.S.C. 
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Zig-zagues 
 
De um interessante livro de versos, publicado na capital da província e 

produção do mui popular Sr. Campos do Leão Corpo Santo, extraímos os seguintes 

versos que primam pela originalidade de pensamentos561: 

 
 
 

A missa562 
 
Por ser sábado, 

Fui à missa, 

E de preguiça 

Comi kagado 

Não de preguiça, 

Mas de avareza, 

Comi Tereza, 

Comi lingüiça. 

 
Um lenço563 

Um lenço  
Suspenso 

Ao pescoço 

Perto do osso 

Do espinhaço 

Do cachaço, 

Batia ao vento 

Qual catavento! 

 

 

E digam lá que o homem não tem talento e espírito! 
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Descrido564 
 
Quanto sofro, meu Deus! Tenho um sapato 

Que ainda há pouco comprei, já se rompeu; 

Uma pobre casaca que eu amara 

Soluçando morreu! 

 

Como um louco adorei um par de botas, 

Mas nas garras caíram do credor! 

Nem uma só gravata já possui 

O pobre trovador! 

 

De que serve a existência? Por que vivo? 

Se não tenho um charuto pra fumar? 

Tenho medo que até meu pobre corpo 

Vá no prego findar! 

 

Por que vivo, meu Deus? Oh! Maldição! 

Vem, ó morte, findar meu sofrimento! 

Mas, quem sabe? Talvez na eternidade 

Não finde o meu tormento! 

 

Oh! Talvez que lá mesmo me persiga 

A miséria e os credores infernais! 

Porque tanta descrença no meu peito? 

Meu Deus, não posso mais! 
 

B.da Cutia 
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Mestre Anselmo565 
 
Mestre Anselmo, sapateiro,  

No seu ofício o primeiro, 

O primeiro remendão, 

Tinha uma filha formosa, 

Chamava-se a filha Rosa 

E era uma rosa em botão! 

 

Como num trono sentado, 

Mestre Anselmo repimpado 

Na tripeça era um sultão; 

Mas, à míngua de fregueses, 

Passava meses e meses 

Sem remontar um tacão. 

 

Um dia o rei da craveira566 

Nomeia a filha caixeira 

E põe a filha no balcão: 

Acabaram-se os revezes, 

Mestre Anselmo tem fregueses, 

Já não pode medir mão! 

 

De tão grande freguesia 

O mundo todo dizia 

Ter ganho mestre um milhão, 

Não que lh’o desse a craveira 

Mas olhos da caixeira 

Que tinha posto no balcão! 

 
.....................................................  
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Quem quiser no seu ofício 

De mesquinho benefício 

Ser rico do pé pra mão, 

Tenha uma filha formosa, 

E como o patrão de Rosa 

Vá pondo a filha no balcão. 

 

Bruno Seabra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O cancioneiro567 
Lê-se no Cruzeiro de 27 de junho de 1879. 

 
Que mal te fez, Gaspar, o Cancioneiro 

pra lhe dares assim c’o aquela carta, 

que me veio espantar, 

de envolta c’o dinheiro, 

esta memória farta 

do que há de bom em críticas, Gaspar? 

Olha, Gaspar, aquilo 

que atiras a correr de lata ao rabo, 

 não se faz ao Camilo. 

Um pouco de bom senso. Que diabo! 

o Camilo não é nenhum Gaspar 

que escreva um Antes de soprar a luz, 

no qual a gente em começando a dar 

não digo a que reduz; 

Camilo é mestre – deu-te algum ensino, 

qual o confessas: tu – és o Gaspar 

da raça moderníssima de lolos, 

uma espécie de César de bordel... 

plur fort que çá – tu és o ruim menino 

que atiras ao mestre bolas de papel 

e o mestre chama à mesa e dá-lhe bolos. 

Olha – vem cá, Gaspar: 

eu acho que de todos os produtos 

o que mais dará rendosos frutos 

(e se me engano, Gaspar 

o demo que me mele 

incontinente)  

e com certeza aquele 

que virá... ‘A ser-pente’.                                                                                      
Shandy 
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Hino à preguiça568 

 

Dedicado a todos quantos militam nas fileiras da Roxa Saudade 
 
Meiga preguiça; velha amiga minha 

Recebe-me em teus braços, 

E para o quente conchega o leito, 

Vem dirigir meus passos 

 

Ou se te apraz na rede sonolenta, 

À sombra do arvoredo, 

Vamos dormir ao som d’água que jorra 

Do próximo rochedo.  

 

Mas vamos perto, à orla solitária 

De algum bosque vizinho, 

Onde haja relva mole, e onde se chegue 

Sempre por bom caminho. 

 

Aí vendo cair uma por uma 

As folhas pelo chão, 

Passaremos conosco: – são as horas, 

Que aos poucos lá se vão. 

 
Feita esta reflexão grave e sublime 

De são filosofia, 

Em desleixadas cismas deixaremos 

Vagar a fantasia. 

 

Té que ao calor de lânguido mormaço 

Do brando sol do outono, 

Em santa paz possamos docemente 

Conciliar o sono. 
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Para dormir a sesta às garças fujo 

Do ímprobo trabalho.  

E venho em teu regaço leitoso  

Buscar doce agasalho. 

 

Caluniam-te muito, amiga minha, 

Donzela inofensiva; 

Dos pecados mortais te colocando 

Na horrenda comitiva. 

 

O que tens de comum com a soberba, 

E nem com a cobiça, 

Tu, que às honras e ao ouro dás as costas, 

Lhana e santa preguiça!... 

 

Com a pálida inveja macilenta 

Em que é que te assemelhas, 

Tu, que sempre tranqüila tens as faces 

Tão nédias e vermelhas? 

 
Jamais a feroz ira sanguinária 
Terás por tua igual; 

E é por isso que nos festins da gula 

Não tens ódio mortal. 

 

Com a luxúria sempre dás uns visos, 

Porém muito de longe. 

Porque também não é do teu programa 

Fazer vida do monge.  

 

Quando volves os mal abertos olhos 

Em frouxa sonolência 

Que feitiço não tens! Que eflúvios vertes 

De mórbida indolência! 



 

 

És discreta e calada como a noite, 

És carinhosa e meiga 

Como a luz do poente que à tardinha 

Se esvai pela veiga. 

 

Quando aparece, coroado a fronte 

De roxas dormideiras, 

Longe espancas cuidados importunos, 

E agitações fagueiras. 

 

Emudece do ríspido trabalho 

A atordoadora lida,  

Repousa o corpo, o espírito se acalma, 

E corre em paz a vida.  

 

Até dos claustros pelas celas reinas 

Em ar de santidade,  

E no gordo toutiço te entronizas 

De rechonchudo abade.  

 

Quem, senão tu, os sonhos alimenta 

Da cândida donzela, 

Quando sozinha vago amor delira 

Cismando na janela. 

 

Não é também ao decair da tarde 

Ou o vate nos teus braços 

Deixa à vontade a fantasia ardente 

Vagar pelos espaço?... 

 

Maldigam-te outros; eu na minha lira 

Mil hinos cantarei 

Em honra tua, e ao pé de teus altares 



 

Sempre cochilarei. 

 
Nasceste, outrora em plagas americanas 

À luz de ardente sesta 

Junto de um manso arroio, que corria 

À sombra da floresta. 

 

Uma índia gentil, meiga no rosto, 

Nos gestos indolente, 

Sem dor te deu a luz entre as delícias 

De um dolce far niente. 

 

E nessa hora as auras nem buliam 

Nas ramas do arvoredo 

E arroio a correr devagar só ia, 

Quase que estava quedo. 

 

Calou-se o sabiá, deixando em meio 

O canto harmonioso, 

E para o ninho junto da consorte 

Voou silencioso. 

 

A águia, que adejando sobre as nuvens 

Dos ares é princesa, 

Sentiu frouxas asas e do bico 

Deixou cair a presa.  

 

De murmurar manado entre penedos 

A fonte se esqueceu 

E nos imóveis cálices das flores 

A brisa adormeceu. 

 

Por todo o mundo o manto do repouso 

Então se desdobrou, 



 

E até dizem que o sol n’aquele dia 

Seu giro retardou. 

 

E eu também já vou sentindo agora  

A mágica influência, 

De teu condão; os membros se entorpecem 

Em branda sonolência. 

 

Tudo a dormir convida; a mente e o corpo, 

Nesta hora tão serena, 

Lânguidos vergam; os inertes dedos 

Sinto cair-me a pena.  

 

Mas ai! dos braços teus eis já me arranca 

Fatal necessidade!... 

Pobre de mim! Cumpre dizer-te adeus, 

Ai céus!... com que saudades!... 

Bernardo Guimarães 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Minha noiva569 
 

Fui vê-la – era noitinha – 

A casa estava escura, 

Porém minha futura  

Se achava na cozinha. 

 

E vendo-a aí sozinha 

Naquela escuridão, 

Mesmo junto ao fogão 

Roubei-lhe uma boquinha... 

 

Mais, ai! logo cuspi... 

Nos lábios seus senti 

Um asqueroso sumo. 

 

E vejo, oh! grande Deus, 

Que por pecados meus, 

Ela mascava fumo!... 

 

Frantz 
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Fábula 
 

O rei e o relógio570 
 

De famoso Breguet, distinto aluno 

Um relógio fabrica, 

Ao rei de seu país, a obra-prima 

Satisfeito dedica. 

 

Marca o relógio as horas e os minutos, 

Os segundos também,  

Dia do mês, e ano, e até as fases 

Que a linda lua tem. 

 

E dando a chave ao rei, pediu-lhe humilde 

Que somente com ela, 

Dessa corda ao relógio, nos bons dias, 

Nos dia de procela. 

 

As coisas iam bem, mas os ponteiros 

Começam a bramir 

E dizem que não podem com tal chave, 

Por mais tempo servir. 

 

Então pediram que somente o dedo 

Do rei neles tocasse, 

E as horas, os minutos, os segundos 

Só ele regulasse. 

 

O rei pensou – quem pode sabidamente 

Um povo governar 

Porque não há de as molas de um relógio 

Certeiro regular!... 
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E fogo nos ponteiros, noite e dia 

Sem ter o menor medo,  

Os fazia girar dum lado a outro 

Com as pontas do seu dedo. 

 

Desarranjou-se tudo, horas, minutos 

Ficam em confusão... 

A chave riu-se, dos míseros ponteiros 

Tem dó tem compaixão! 

 

Moralidade 

 

A história talvez censure um dia 

Os reis relojoeiros; 

A fábula como a chave do relógio 

Tem pena dos ponteiros! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luz571 
C. A. 

 
Corre a nuvem, pressurosa 

Tão formosa, 

No firmamento azulado! 

Corre o batel, tão fagueiro 

Tão ligeiro 

Por branda brisa açoitado!  

 

Corre a gentil andorinha 

E a rolinha! 

Para seus ninhos formar! 

Canta contínuo o canário, 

E o campanário 

Cessa o lúgubre tocar! 

 

O pintassilgo formoso 

Tão garboso! 

Já começa o seu trinar! 

A violeta, tão pura 

Da candura 

Vem o emblema t’ofertar! 

 

Como eu vejo o firmamento 

Num momento 

De nuvens todo isolado! 

Vejo a virgem de meu sonho 

Bem risonho 

Teu belo rosto encantado! 

 

É tua voz doce nota 

Que nos solta 
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Plúmeo cantor a trinar! 

É teu sorrir o aroma 

Que assoma 

Na violeta a brotar. 

 

Por teus olhinhos querida 

Dava a vida, 

O mais puro e santo amor! 

Dava o condão laureado 

D’inspirado 

Para ser teu trovador! 

A. Campos 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mote572 
 

O jacinto será flor? 
Este bicho será gato? 

 
Glosa 

Não tem da planta o feitio, 

Nem fragrância, nem a cor; 

Em dúvida pergunto a Flora 

O Jacinto será flor? 

 

Esguio como um Furão, 

Eu vi andando no mato 

Com passos de Pulião, 

Este bicho será gato? 

 

Não é flor a flor Jacinto, 

Nem é bicho o bicho gato, 

É inseto venenoso 

É parasita do mato. 

Pendência 
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A minha mãe573 
 

Há muito que te deixei com longínquas mágoas!... 

Buscando no baixel por sobre as vagas 

No Brasil eu dei porto 

E tu oh!! pobre mãe que lá ficavas 

Aflita por teu filho soluçavas 

Mas eu também chorei 

 

Quando trêmula de mim te despedias! 

Seus braços convulsos me apertavas! 

Creio de mágoa e dor!!!!... 

Bem vi oh! pobre mãe que tu me idolatravas 

Quanta afeição no peito me guardavas! 

Que ternura! Que amor!  

 

Amor de mãe! se amor há neste mundo, 

Nem iguala a ti amor profundo 

Tão grande como os céus!!!!! 

Amor sublime que não é da terra 

Que só dos anjos a pura ciência encerra 

Amor que só vem de Deus!!! 

  

Se eu pudesse volver ao seio terno 

E, as carícias gozar do amor materno 

Quão feliz eu seria!... 

Nunca mais te deixara docemente, 

Ia teu lado viver eternamente, 

Na mais perfeita alegria!!!!.... 

 

Mas, quem sabe oh!! Oh! meu Deus se a minha sorte... 

A desgraça me aguarda lá no norte 

Aonde quero chegar?! 
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Quem sabe mesmo se meu triste fado!... 

Em vez da vida só me tem guardado 

A lousa tumular!!!!.... 

 

_____________ 

 

Fim e princípio574 

 

Na Micijana a capela 

Que das montanhas eu ia ver 

Dicimo da mais alta serra 

Que mil beleza encerra 

Do dia ao alvorecer 

 

Ver tudo que a saudadi doei 

Grata lembrança me conduz a mente 

A Deus deixando a este solo amego 

Volver a patria e lá viver contente 

 

E esses rochedos bravios 

Lá dos altos despenhados 

Os discretos confidentes 

De mil coloquios ardentes 

Por bras aroma banhado 

 

 

Saudades de minha mãi, feito a 6 de janeiro de 1879, em mimoria dia de 

seus anos por seo filho Antonio de Araujo Sampaio. 

 

Minha mãi é dolorosa poesia 

Que vos dedico sem escrupulo algum; 

E dou ao povo para ler, a obra prima 
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Antonio de Araujo Sampaio, o mafum. 

 

(A poesia acima está conforme o original.)575 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

                                                
575 Nota do editor. 



 

 

Recomendamos aos nossos apreciadores a esplêndida poesia que em seguida 

publicamos.576 

 

O poeta577 

 

O poeta é águia, esvoaça 

Nos grêmios da populaça 

Como luar n’amplidão!... 

Nas cordilheiras da história, 

Faz seu ninho de glória, 

Aos bravos da multidão! 

 

Se Chatterton morreu de fome, 

Se Camões viveu sem nome, 

O estro é sempre clarão! 

Dos comícios no proscênio, 

Sempre ergue a fronte o gênio, 

Aos bravos da multidão! 

 

Se Petrarca o Capitólio 

Ovídio teve por sólio  

Longínqua e triste prisão: 

Mas, Virgílio cantou hinos, 

Que a posteridade achou divinos, 

Aos bravos da multidão!  

 

Foi ele – náufrago da luz – 

Que atracou o batel da cruz 

Ao porto da criação... 

Lançando a âncora – o Evangelho 

De criança fez-se um velho... 
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Aos bravos da multidão! 

 

Nas gregas arquibancadas, 

Da França nas barricadas, 

O verbo faz-se vulcão!... 

Homero canta a Odisséia, 

Victor Hugo semeia a idéia, 

Aos bravos da multidão! 

 

André Chenier – uma criança – 

Voltaire – uma luz imensa – 

Do século dois astros são! 

Byron é aurora louçã 

Iluminando Ossian!... 

Aos bravos da multidão! 

 

Beranger que o povo afaga 

Aperta a mão de Gonzaga 

No templo – Revolução! 

Onde o altar é um patíbulo, 

E a liberdade um turíbulo  

Aos bravos da multidão! 

 

Milton – o cego gigante – 

Ajoelha como Dante 

Da eternidade no chão! ... 

Gilbert em doce abraço...  

Sonha poemas como Tasso, 

Aos bravos da multidão! 

 
E o Phydias dos Girondinos?! 

Arranca versos e hinos 

Do mármore imaginação... 

Goethe canta essa montanha 



 

Que tem por nome Alemanha 

Aos bravos da multidão! 

 

O poeta é águia, esvoaça 

Nos grêmios da populaça 

Como luar n’amplidão!... 

Nas cordilheiras da história, 

Faz seu ninho de glória, 

Aos bravos da multidão! 

 

Lycurgo Santos 
Guaratinguetá, outubro de 1879. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

O gênio da humanidade578 

 

Se eu quem assiste às lutas 

Que dentro da alma se dão, 

Quem sonda todas as grutas 

Profundas do coração. 

Quis ver dos céus o segredo, 

Rebelde sobre um rochedo 

Cravado fui Prometeu; 

Teve sede do infinito, 

Gênio feliz ou maldito, 

A humanidade sou eu. 

 

Ergo o braço, aceno aos ares, 

E o céu azulando vai; 

Estendo a mão sobre os mares, 

E os mares dizem: – passai! 

Satisfazendo ao anelo  

Do bom, do grande e do belo, 

Todas as formas tomei; 

Com Homero fui poeta, 

Com Isaías profeta, 

Com Alexandre fui rei. 

 

Ouvi-me: eu venho de longe, 

Sou guerreiro e sou pastor; 

As minhas barbas de monge 

Tem seis mil anos de dor; 

Entrei por todas as portas 

Das grandes cidades mortas 

Aos bafos do meu corcel, 

E sinto ainda os ressabios 
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Por beijos que dei nos lábios 

Da prostitua de Babel. 

 

E vi Pentápolis nua 

Que não corava de mim, 

Dizendo ao sol: – eu sou tua, 

Beija-me, queima-me assim! – 

E dentro havia risadas 

Das cinco irmãs abraçadas 

Em voluptuoso furor, 

Ânsias de febre e loucura 

Chiando em polpas d’alvura, 

Lábios em brasa de amor. 

 

Travei-me em lutas imensas!... 

Por vezes, cansado e nu, 

Gritei ao céu – em que pensas?! – 

Ao mar: – de que choras tu?! – 

Caminho, e tudo o que faço, 

Derramo sobre o regaço 

Da história que é minha irmã; 

Chamei-me Byron ou Goethe,  

Na fronte do meu ginete 

Brilha a estrela da manhã. 

 

E no meu canto solene 

Vibra a ira do Senhor, 

Na vida, neste perene 

Crepúsculo interior, 

O ímpio diz: anoitece! 

O justo diz: amanhece! 

Vão ambos na sua fé 

E as tempestades que abalam 

A crença d’alma, que estalam, 



 

Só eu resisto de pé!  

 

 

Tobias B. de Menezes 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Mais uma economia579 
 

Sou solteiro leitor, e no rol vasto 

Das tais economias que detesto, 

Tive ontem d’incluir, além do resto, 

A sessenta réis no diário pasto. 

 

É pra o imposto do bonde, porque gasto 

Três passagens por dia, não contesto 

Que a pé podia andar, mas venho presto 

E ao sol este meu corpo na arrasto. 

 

Foi assim que ao jantar pensando n’isto 

Resolvi separar-me com desgosto 

De um uso que para mim era bem vetusto. 

Foi-se a chic’ra de café!... Dela desisto. 

Pra que venha o maldito dum imposto 

Levar-me os três vinténs com tanto custo! 

 

F. Marques. 
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Emigração580 
 
Eis a América esplêndida! A liberdade 

Deve pujante aqui surgir mais bela; 

Di-lo a ave dos céus nos vôos largos, 

O rio à viração, o sol à estrela! 

 

Aqui parece dilatar-se o peito, 

Aos seus eflúvios santos e divinos: 

A flor do vale sobra pra seus prantos, 

Oh! seus filhos não choram seus destinos!... 

 

Foi assim que Colombo, o navegante, 

Inculta a descobrira em sonhos grandes; 

E livrou-se o condor dos ares livres, 

A América subiu, para vê-lo, aos Andes! 

 

Mas as correntes das lianas prendem 

Os gigantes da selva entre os fulgores... 

É que a selva é convento, os lenhos monges, 

A liana é rosário, as contas flores. 

 

Deixe a pátria minha; o alvião  

É todo o meu tesouro: ao mar profundo 

Lancei-me e vim pedir o pão à terra, 

À terra de Cabral no novo mundo. 

 

Salve, América, salve! O despotismo 

Morrera a teu alento mais sutil; 

Emigrante, ao trabalho! O trem de ferro 

Parte-eu com ele às matas do Brasil. 
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Tocara ao seu destino, a uma fazenda, 

O alvião, a enxada, o não desdouro; 

A cana cresce, os cafezais enormes, 

Na terra prometida da lavoura. 

 

Nem um arado ao campo! As sementeiras 

Vingam sem termo às jeiras confundidas, 

E tanta gente sem um lar na Europa! 

E no Brasil as terras tão despidas! 

 

“Trabalho e pátria.” Um morador que o ouvira, 

Lhe mostra ao longe um homem na senzala; 

“– Senhor, sou emigrante, a minha pátria 

Da tirania é pálida vassala... 

 

“Já sei: espere um pouco. Ao tronco metem 

 Este negro que ao eito retardou!” 

Outros havia no suplício e em ferros 

O emigrante, por Deus! se horrorizou. 

 

– Perdão, perdão senhor... São parricidas? 

– São meus cativos; povo d’ignavos! 

– Oh, perfídia cruel! Quebre-se o arado, 

Se o arado é tronco de prender escravos!... 

 

Ele exclamou. Ao gesto arrebatado, 

Caiu-lhe a enxada e treme... ergue-a do chão: 

E convulso a largou, – era um espelho 

A refletir no aço a escravidão! 

Dr.Mello Moraes Filho 

 
 
 
 



 

Qual é o médico?... Qual é o burro?581 
 
Ao ver-te oh! esculápio, qual senhor, 

Repisado sobre o dorso do jumento, 

Vacilante fiquei por um momento 

Sem saber qual dos dois era o doutor!... 

Seria o conduzido ou o condutor?..., 

Pois se eram diferentes na figura, 

É certo que o capricho da natura 

Esmerou-se em igualá-los no talento 

Tendo um em medicina formatura 

Sendo o outro no seu gênero um portento. 

 

Vendo-se um discorrer como casmurro, 

O outro dar seu coice, carrancudo, 

Se em seguida ficam ambos quedos mudos, 

Não se sabe qual dos dois será mais burro!... 

Um é asno, dá patadas em vez de murro, 

O outro também é pois diz asneira, 

E confundem-se os dois de tal maneira, 

Que parecem em tudo semelhantes!... 

Um douto, o outro burro, ambos pedantes!... 

Foi o diabo que os juntou por maroteira!... 

 

Dizem que na questão do quebra-dente, 

O doutor, (como em todo caso sério), 

Recorreu por consulta ao são critério, 

Do seu, segundo eu, burro sapiente!. 

Diz ele, que este tem melhor repente, 

Apesar de não ser também formado! 

Daí vem andar o povo tão errado, 

Dando ao burro o diploma de ilustrado 

Pelo tanto de resposta em que é autor e... 
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No entanto quem figura é o doutor, 

Nessa obra que é de burro adoutorado!... 

 

Para evitar doutor tal confusão, 

E não mais te tomarem por jumento, 

Foi do teu pergaminho um monumento, 

E, encaixilhado, o traz sempre na mão?... 

E o burro também faz por distinção 

Não despojar-se nunca do rabicho, 

Pois assim burro douto, e burro bicho, 

Pelo trajo os tornará mais conhecidos, 

E os homens não serão mais iludidos 

Tomando-o por doutor e a ti por lixo. 

Joca 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

É o governo culpado582 
 

Isto que abaixo descrevo, 

(Em péssimo e baixo relevo) 

Confesso que sou forçado; 

Se sem poder, chego a tanto, 

Não deve causar espanto, 

É o governo o culpado!  

 

Esta crise atroz e séria. 

E estado de miséria 

A que o Brasil tem chegado, 

O cego está enxergando, 

E a boa razão mostrando 

É o governo o culpado!  

 

No povo tanta mofina, 

No exército a má disciplina, 

Da armada péssimo estado, 

Está aos nossos olhos patente, 

Ninguém tem culpa; somente 

É o governo o culpado!  

 

Do comércio a decadência; 

Nas artes total demência, 

Na agricultura o mau grado! 

A quem devemos nós isto? 

O mundo inteiro tem visto, 

É o governo o culpado!  

 

Furtos, roubos, assassinos, 

Milhares de morticínios, 

Que vemos por todo o lado, 
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Tanto mal, tanto perigo, 

O povo dirá comigo 

É o governo o culpado!  
 

A falta de confiança 

A nenhuma segurança 

Que hoje existe no soldado; 

Na tropa tanta malícia 

Tanto desleixo em polícia – 

É o governo o culpado!  

 

O desrespeito do clero, 

O proceder mau e fero, 

Que tem tido algum prelado: 

Padres e povo confusos, 

Na igreja tantos abusos 

É o governo o culpado!  

 

Dos cofres a usurpação, 

Do povo a pouca instrução, 

No pobre Brasil, coitado! 

Ao nada vai reduzindo, 

E tão triste assim decaindo, 

É o governo o culpado!  

 

Das ruas a porcaria, 

Do foro a velhacaria 

A inépcia no magistrado, 

Tantas patotas, e importunos; 

Tudo que causa desgosto 

É o governo o culpado!  

 

 

 



 

 
 
 

Educação583 
A Filinto d’Almeida 

 
O irmão mais novo disse ao irmão mais velho: 

“Temos o pai e a mãe... na sepultura; 

A fim de que eu não faça má figura, 

No mundo guiar-me deve o teu conselho... 

 

Homem não sou, mas já não sou fedelho... 

Preciso trabalhar: se me figura 

Que esta sorte será horrenda... escura... 

Temos em nosso pai fiel espelho! 

 

Arranja-me uma indústria, que desgosta 

Ver-te andar tão pelintra pela rua, 

Ao passo que eu pareço um guarda-costas.” 

 

Antes que o outro a exposição conclua, 

O mais velho, por única resposta, 

Tira do bolso e dá-lhe... uma gazua. 

Arthur de Azevedo  
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Poesia 584 

Recitada na manifestação acadêmica em honra a Carlos Gomes, 

representando-se o “Guarani”585 

 

Mocidade, em tua festa 

Contigo encontrar-me quis; 

Também sou moço e me ufano 

Das glórias do meu país. 

Tendo em peito áureo sólio, 

Neste vasto capitólio 

Que deslumbra de esplendor, 

Consorciam-se dois nomes: 

Alencar e Carlos Gomes, 

O maestro e o escritor. 

 

Como que deles os vultos 

Apertam-se as mãos na cena! 

Um – é o Homero da música, 

Outro – é o Phídias da pena.  

Este – esculpe a natureza, 

Aquele – a canta, e a realeza 

Do talento os torna iguais. 

Para esses nomes tão grandes, 

Meu Deus! os soberbos Andes 

São pequenos pedestais. 

 

Nesse pego de harmonias 

As almas perder-se vão. 

Tudo aqui domina o espírito, 

Arrebata o coração. 

É que esta música é nossa; 

Que a Bahia jamais possa 
                                                
584 BRITO, João de. Poesia. O Diabrete. Rio Grande, 25 de jan. 1880, p. 6. 
585 Nota do redator do jornal. 



 

Dela uma nota olvidar 

Ao Mozart americano 

Desta ovação o oceano 

Se encarregue de falar. 

 

A ele, que a pátria sua 

Nunca um momento esqueceu; 

Que o fundo abismo da ausência 

Com outro de glória encheu: 

A ele, que no estrangeiro 

Desta terra do Cruzeiro 

O nome tanto ilustrou; 

Esse arquiteto portento, 

Que assim mesmo um monumento 

De luz e sons levantou. 

 

Que belo e imenso poema 

Ao sol desdobra-se aqui! 

O filho da natureza 

A tem diante de si 

Peri é o rei da floresta, 

Dos dentes o fio atesta 

Suas vitórias sem par. 

Trono – a montanha elevada, 

Cetro – essa flecha arrojada, 

Manto – a pele do jaguar. 

 

Do seu batismo a grandeza 

Dos sentimentos traduz 

Na falta do altar, o índio 

De uma espada beija a cruz. 

E o fidalgo lusitano 

Por ato tão sobre-humano, 

Julgando de seu amor, 



 

De Ceci lhe entrega a sorte, 

E vai nos braços da morte 

Se arremessar com valor. 

 

Se as glórias por si são grandes, 

Os cultos não são de mais. 

Moços, dias como o de hoje 

Se tornam nacionais 

Tenha um eco em toda a parte 

A festa da ciência e d’arte 

Que ora celebra-se aqui 

Em todo o valor da idéia, 

Como harmônica epopéia, 

Mostre a pátria – o Guarani. 

 

João de Brito 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poesia586 
Minha mulher... meu cavalo... 

Morrerão ambos num dia, 
Morresse embora, a mulher, 
Meu cavalo é que eu queria. 

Todos gostam neste mundo 

Do que mais lhe dá prazer, 

Mesa lauta à bem comer, 

Despejar copos ao fundo! 

Neste sentido eu abundo... 

Se a respeito d’isto falo, 

Mas a mim só dão-me abalo 

Perdas que prezava ter, 

Prendas de um bem querer, 

Minha mulher... meu cavalo. 

 

Vivendo assim satisfeito  

No meu pleno bem estar, 

Nunca tinha que invejar 

O estado mais perfeito; 

Mulher só tinha a respeito 

Da casinha, onde vivia 

O cavalo ela mantinha; 

D’ambos nós em fim tratava: 

Mas tais entes que eu amava 

Morrerão ambos num dia. 

 

Porém passando comigo 

Sobre faltas tão sentidas, 

Preferia destas vidas 

Meu cavalo... bom amigo, 

Tão belo outro não consigo 

Não digo só por dizer, 

Pois o afirmo a qualquer, 

Muitas mulheres encontro; 
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Mas bom cavalo não conto, 

Morresse embora a mulher.  

 

Tenho por tanto sentido 

Dentro d’alma um tal pesar, 

Não da mulher se passar, 

Do cavalo ter morrido. 

Oh! Bucéfalo querido! 

Que a mulher eu preferia, 

Eu nele só me revia... 

E montava a qualquer hora, 

Fosse a mulher muito embora, 

Meu cavalo é que eu queria.                                                             

Vitória  

 F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

O teu olhar587 
 

Não passa um único dia 

Que eu não fique horas perdidas 

A cismar 

Nas mil coisas que faria 

Dum raio do teu olhar. 

Com essa luz, penso eu, 

Criaria um novo céu 

E das lágrimas contidas 

Em meu peito  

(Tantas e tantas são elas!) 

Criaria milhões de estrelas 

Para o céu ficar perfeito. 

 

Mas outras vezes então, 

Vendo essa luz eu quisera 

Enroscá-la como a hera 

Em torno do coração, 

A ver se acaso podia, 

Mesmo agora, 

Ver ainda a luz do dia 

Nesta velha romaria 

Das minhas crenças de outrora. 

 

Também tenho imaginado 

Fazer dessa luz saudosa 

Uma rede luminosa 

Onde eu vivesse embalado, 

A sonhar... 

Embalado num eflúvio, 

Num dilúvio, 

Num dilúvio de luar. 
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Deus tem um céu, tu tens dois 

No fulgor dos olhos teus: 

És mais rica do que Deus; 

Vê lá pois 

Se escutando aqui ao pé 

Está canção fervorosa, 

Hás de ser menos piedosa 

Do que ele é. 

 

Sendo Deus tão pobrezinho 

Não há ave a quem não desse 

Um ramo para o seu ninho: 

Por conseguinte, parece. 

Minha flor, 

Que tendo tu mais riqueza, 

Terás também com certeza 

Mais amor. 

 

Guerra Junqueiro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Amores... Amores588 
 

Não sou eu tão tola 

Que caia em casar; 

Mulher não é rola, 

Que tenha um só par. 

Eu tenho um moreno, 

Tenho outro de cor, 

Tenho um mais pequeno, 

Tenho outro maior.  

 
Que mal faz um beijo, 

Se apenas o dou, 

Desfez-se-me o pejo 

E o gosto ficou? 

Um deles por graça 

Deu-me um, e depois, 

Gostei da chalaça, 

Peguei-lhe com dois. 

 

Abraços, abraços 

Que mal nos farão? 

Se Deus me deu braços 

Foi essa a razão. 

Um dia que o alto 

Me vinha abraçar, 

Fiquei-lhe de um salto 

Suspensa no ar. 

 

Amores, amores, 

Deixá-los dizer; 

Se Deus me deu flores, 
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Foi para as colher, 

Eu tenho um moreno, 

Tenho um de outra cor, 

Tenho um mais pequeno, 

Tenho outro maior. 

João de Deus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Maria589 
 
Onde vais à tardezinha, 

Mucama, tão bonitinha, 

Morena flor do sertão? 

A grama um beijo te furta 

Por baixo da saia curta, 

Que a perna te esconde em vão... 

 

Mimosa flor das escravas! 

O bando das rolas bravas 

Voou com medo de ti!... 

Levas hoje algum segredo... 

Pois te voltaste com medo 

Ao grito do bem-te-vi. 

 

Serão amores deveras? 

Ah! Quem dessas primaveras 

Pudesse a flor apanhar! 

E contigo, ao tom d’aragem, 

Sonhar na relva selvagem... 

À sombra do azul palmar! 

 

Bem feliz que na viola 

Te ouvisse a moda espanhola 

Da lua ao frouxo clarão... 

Com a luz dos astros – por círios, 

E por tenda a solidão! 
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Saudade590 
 
Triste só! que viver, que desconforto, 

depois que te arrancaram dos meus braços! 

Não sei para onde a dor leva meus passos, 

nem tenho na razão seguro porto. 

  

Fora de mim e só na idéia absorto 

de reatar contigo doces laços 

partido o coração em mil pedaços, 

longe de ti me encontro quase morto. 

 

Parece-me um sepulcro em tua ausência 

a terra em que nasci! O meu sossego 

levaste, amor, encanto da existência! 

 

Contra a voraz tristeza a que me entrego, 

volve a animar-me, célica influência, 

luz dos meus olhos, restitui-te ao cego! 

 

Rozendo Moniz 
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A uma certa mulher591 
 
Se tu morresses hoje, o que é possível, 

Pois bem sabes que nós não somos nada; 

Mesmo pálida, fria e insensível, 

Na escuridão de um túmulo enterrada; 

 

Eu havia de amar-te... amar-te tanto 

O quanto amo meus sonhos do futuro! 

Beijaria-te com febre... e com meu pranto 

Lavaria as nódoas do teu seio impuro! 

 

Prodígio da matéria, astro da orgia! 

Antes na sepultura – muda e fria, 

Do que nas saturnais – a blasfemar... 

 

Pois lá, na placidez em um ataúde, 

Tu – não ultrajarias a virtude! 

Eu – não me envergonhara de te amar!... 

 

Múcio Teixeira 
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Nunca viste... 592 
 
Nunca viste nas palmeiras, 

Ou contentes no pombal, 

Dois pombinhos se beijando, 

Arrulhando de prazer? 

Nunca viste essas ligeiras 

Avezinhas, no arrozal,  

Saltitarem, revelando 

Como é doce o seu viver? 

 

E duas lindas falenas, 

Em débil vôo nos ares, 

Brincando por entre flores! 

Este quadro não te encanta? 

Não achas belas tais cenas? 

Esses risonhos folgares, 

Tantos queixumes e amores, 

Tanto aroma e graça tanta? 

 

Nunca viste duas rosas 

Se vergarem, se osculando, 

Enrubescidas de pejo, 

Pendentes do mesmo hastil? 

E nunca viste – orgulhosas, 

Duas crianças brincando, 

Trocarem num casto beijo, 

O seu amor infantil? 

 

E durante a tempestade,  

Nunca viste pelos ares, 

Duas garças procurando 

Abrigo para os gozos seus?... 
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Se tudo viste, ó deidade, 

À sombra dos teus pomares, 

Vê também minh’alma, quando 

Busca a luz dos olhos teus! 

J. Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Astros brejeiros593 
À Visconde Coaracy 

 
Há momento à noite em que descanso 

Os olhos no azul do firmamento, 

E impelindo para ali o pensamento, 

Perguntas faço; como em vão me canso! 

 

Quero chegar até lá mas não alcanço, 

E a esticar o pescoço me atormento, 

E é bem possível que, em tal momento, 

Haja quem diga que pareço um ganso. 

 

As estrelas brejeiras, cintilantes, 

Me parecem meninas, demoninhos, 

Que piscam os olhos a um milhão de amantes. 

 

Manda-me a lua risos escarninhos, 

E uns planetas que vejo mais distantes 

Fazem-me gestos... um tanto livrezinhos... 

B. 
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As duas mães594 

(Imitado de Soulary) 
Numa igreja se encontraram  

Duas mães um certo dia, 

Uma entrava nesse instante, 

Toda cheia de alegria, 

Orgulhosa e triunfante, 

Levava, chegando ao peito, 

Um filhinho a batizar. 

 

Outra, a infeliz que saía, 

Levava um filho também, 

Oh! mas essa pobre mãe 

Levava o filho a enterrar! 

 

Cruzaram-se a poucos passos, 

A que trazia nos braços, 

Cheio de vida e conforto, 

O filho de seus encantos, 

E a triste lavada em prantos, 

Que seguiu o filho morto. 

 

Trocaram ambas o olhar, 

Nisto a mãe afortunada 

Foi que rompeu o chorar, 

Enquanto a desventurada, 

Que o filho tinha perdido, 

Oh! maravilhas do amor! 

No meio de sua dor 

Sorria ao recém-nascido!                                                  

Bulhão Pato 
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Cousas Leves595 

 

Botei flores a brilhar 

Dentro de um caixão de vidro, 

A paixão que me acompanha 

É não poder falar contigo. 

 

A Chica pediu ao Chico 

Dinheiro para gastar; 

Respondeu o Chico à Chica: 

“Dinheiro custa a ganhar.” 

 

Manjericão miudinho 

No peito do meu amor. 

Quando me verei contigo 

Minha delicada flor? 

 

Tanto pé de cabra 

Como pé de capitão, 

Quem tiver seus filhos 

Dê-lhe boa educação. 

 

Tens os dentes tão miúdos 

Como pedrinhas de sal, 

Tens a fala deliciosa 

Para mais pena me dar. 

 

Não vivo para os prazeres, 

Que tu não podes gozar: 

Vivo para ver-te alegre, 

Vivo para te amar. 
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O selo fixo596 
 
O selo fixo, do fisco, 

Foi-se engrossando e cresceu; 

Em cada papel arisco 

Cada verba se meteu, 

Em cada escritura feita 

Nova estampilha se ajeita, 

Do fisco em toda a grandeza 

Tributo do povo e nobreza 

E o déficit... não morreu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
596 SEM AUTOR. O selo fixo. O Diabrete. Rio Grande, 25 de jul. 1880, p. 7. 



 

 
Recuerdo597 

À * * * 
 
Quando te enlaço a mágica cintura, 

Esse correto aro, 

Monumental modelo de escultura; 

 

E olhando a furto ao teu olhar, reparo 

Nessa meiga doçura 

Que faz-te a fronte de um purismo raro; 

 

E sinto palpitar, intumescentes, 

Bem junto ao coração, 

Teu colo arqueado, de um palor ardente; 

– Pomba que tem garras de leão... 

 

Me corre pela alma a convulsão 

Imperiosa e latente, 

De um novo sangue vivo, incandescente, 

Que cada veia torna-me um vulcão... 

 

Manoel da Rocha 
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Teu pé598 

 
Teu pé, coitadito, é um pecado, 

Um mimo, uma coisinha tão brejeira 

Que calçara sem custo, ainda folgado, 

O sapato da Gata Borralheira. 

 

Ai! tão pequenete, tão bonito é, 

Que pra pensar que o podes ter; 

A gente... a gente faz como o São Tomé 

Pede pra tocar – ver para crer, 

 

É lindo, pois não é? que faceirice! 

Perdoa o galicismo; é uma nuança 

Entre a tua mocidade e meninice: 

Tu, cresceste – és moça, ele é criança. 

 

Beija-te o pé do Padre Eterno 

Porque, dizem, caminha para o céu, 

Mas, eu, ainda que fosse para o inferno, 

Se pudesse... se beijasse... era o teu. 

 
Teu pé... espera, eu já o meço... 

Não! é melhor ficar calado 

Palavra de honra! Eu endoideço.... 

Teu pé, coitadito, é um pecado. 

 

 
Mendonça 
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No íntimo599 
 
Banha o quarto sossegado 

Uma essência etérea e fina, 

E o clarão amarelado 

Da lamparina. 

 

No pélago rendilhado 

Da flutuante cortina 

Dorme o sono perfumado 

Da casta ondina... 

Como uma nota suave 

Do trilo de ave, 

Voa um suspiro no ar; 

 

– É que o noivado risonho 

Talvez o seu meigo sonho 

Venha doirar. 

A. de Lima 
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Divirtam-se600 

 
I 

É conhecida a fábula do corvo, 

Que tendo ao bico um ótimo bocado, 

Levado por lisonjas da raposa, 

Foi cantar e adeus... ficou logrado! 

 

Pois bem, o que sucede com as mulheres 

Pouco difere, é quase a mesma coisa: 

D.Juan vendo Júlia: – Como és bela! 

Adoro-te mulher! – eis a raposa. 

 

E ela, a pobrezinha inda inocente, 

Vaidosa do que diz-lhe o sedutor, 

Faz como o corvo, solta-me dos lábios. 

E adeus pureza, candidez, pudor!-1 

 

Esta história tão velha e tão vulgar 

Que quase todo dia se repete, 

Não se aplica, em geral, senão àquela 

Que, como diz o povo, - pinta os sete. -2 

 

E enquanto os frades pregam-no na igreja, 

Com a doçura da sua profissão, 

Preguei-o mesmo aqui: mas de outro modo: 

E nesse caso chama-se alusão. 

 

 

 

II 

Em quadro 
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Quer me encontrem na guerra, ou numa festa, 

Que ainda nos mares navegando, 

Como de um patriarca era sobrinho, 

Sempre hão de ver-me paciente e brando. 

 

 

III 

Zig-zag 

 

Quando o sul vem assim e o mar é grosso – 4 

Se ao mesmo tempo vejo sul e norte, - 2 

Digo que faço todo mal que posso. – 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Número do intermezzo601 
 

(Múcio Teixeira) 
 

Ó sol, ardente sol, pombinhas, lírios, rosas, 

Com que amor vos amei na flor da juventude! 

Foi por vós que vibrei as fibras do alaúde 

Da aurora do viver no fúlgido arrebol. 

E hoje... hoje – só tu – formosa entre as formosas, 

Resumes no teu ser o meu amor ardente: 

Sim, tu és para mim, ó lânguida inocente, 

A rosa, o lírio, a pomba, o meu ardente sol! 

 

Henry Heine  
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Charadas602 
 
I 

 

De Domremi a mística procela, 

Após os gloriosos feitos alcançados, 

Por juízes iníquos e malvados, 

Foi como tal julgada em vil querela. 1-2 

 

Salvar a cara pátria, eis o que anela, 

E a alheia deixando e os manos gados, 

Troca por esta e ínclitos soldados, 

Aos quais fascina a deslumbrante estrela. -3 

 

Mas tu, pérfido inglês, que tantas vezes, 

Como o célebre herói da grega história 

Que a capital fundou os portugueses. 

 

A mim deveste mais de uma vitória 

Trucidando a heroína dos franceses, 

Empanaste o fulgor da tua glória! 

 

II 

Zig-zag 

 

Tens uma aqui, se as mãos queres lavar – 4 

E como está não podem reclamá-la; -2 

Pois é nova e portanto há de agradar – 4 
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Carlos Gomes603 
 

Vozes da noite 
 

A noite ia passando, oh Carlos – luminosa  

Como os dias azuis dos trópicos candentes; 

Uma orquestra ideal – das nuvens transparentes 

Caía sobre o mar – ampla e voluptuosa. 

 

E eu pensava em teu gênio, oh alma fulgurosa, 

Oh mestre! E quando do longe as ondas reluzentes 

Se enroscavam cantando e iam quebrar frementes, 

Parecia-me ouvir o teu SALVATOR ROSAS. 

 

E a noite ia passando... A lua apaixonada, 

Apaixonada como o olhar do GUARANI, 

Afastou-se a sorrir a nuvem estrelada..., 

 

E nesse instante ouvi – distantemente ouvi 

Ecoar em minha alma, estática e inspirada, 

A balada imortal da lânguida CECI. 

 

Luís Guimarães Jr. 
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Flor de Cacau604 
Sa peau, le diable la tanna... 

Teoph. Gauthier 
 
Se nas tranças d’azeviche desenrolas 

Ao pálido fulgor das serpentinas 

Pareces mais gentil que as Fornarinas, 

Que aladas visões das barcarolas.  

 

Doou-te Deus a cor das espanholas, 

O moreno sutil das granadinas, 

O doce e meigo olhar dessas ondinas 

De mantilha de renda e castanholas. 

 

Doou-te o garbo, a gentileza delas 

E o místico rubor das Grazielas 

De seio ardente e lábios escarlate. 

 

De noite és como as virgens d’Ariosf, 

Mas quando a luz do sol te banha o rosto 

Pareces-me... pintada a chocolate! 

 

Freitas e Costa 
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Ondina605 
 
Como fluía langue a onda sonora 

A rolar-te na espádua cristalina! 

Era o teu todo airoso como a aurora 

Exatamente o todo de uma ondina! 

 

No vario serpentear a linfa mansa 

Embalava-te, e tu, meiga, sorrias: 

Tinhas na face os risos da esperança, 

Tinhas na fronte a flor das alegrias! 

Em tênue ondulação teu colo belo 

Arfava voluptuoso; e na corrente 

Confundia-se a chuva do cabelo 

Que derramavas indolentemente... 

 

E em quanto espreguiçava-se azulada 

A linfa a te beijar os seios nus, 

A minha vista ardente, alucinada 

Ungia-te com bálsamos de luz! 

 

Em torno passeaste, então o olhar, 

Esse olhar cujo etéreo magnetismo 

Tem a doçura mole do luar 

E a atração invencível de um abismo... 

Olhaste em torno. A morna solidão 

Pejava o espaço lânguido, dormente: 

Apenas no meu peito o coração 

Rápido palpitava ardentemente. 

 

Não me vias, no entanto, e descuidosa 

As formas molemente dilatando 

Perdia-te em cismares cor de rosa 
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Nos cismares de um sonho etéreo brando. 

 

Ai! não vias, é certo, 

Que quando a linfa estava a te banhar, 

Doce ondina, eu também, de ti bem perto 

Banhava-te na luz do meu olhar... 

 

Augusto de Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Divirtam-se606 
 

Charadas 
I 

 
Dizem que os ricos têm e que os avaros, 

Embora tenham, sempre negam tê-lo; 

E aquele ambicioso rei da Parygia 

Morreu, porque jamais quis conhecê-lo! – 2 

 

Morreu, e por mais rico que ele fosse, 

Não tinha o que comer, não tinha um pão! 

Nem ao menos me abalei por ele, 

Como hoje faço por qualquer cristão! – 2  

 

Para que nasceste, ó ente desgraçado? 

Para tombar num abismo tenebroso?! 

Porque então não levou-te logo a morte, 

Antes de te tornares criminoso?! 

 

II 

(Em triângulo) 

Suspensa a nutar de leve 

No berço da vida humana 

A benfazeja e piedosa, 

Afirma que não se engana. 

 

.       .         .        . 

.       .         . 

.       .     

.. 

III 

– Tenho a honra, meus senhores 

De apresentar-lhes aqui 
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O senhor... como se chama? 

Diga o nome que esqueci! – 1 

 

Pra ver que memória a minha! 

E não tem mais outro nome? 

– Em casa chamam-me Nhônhô. 

– Não é este, é o sobrenome! -1  

 

Mas que nome tem você! 

Quem ouvir dize-lo assim, 

Pode pensar que foi feito 

Por algum espadachim. 

IV 

Zig-zag 

– Matei de um tiro dez onças 

Vinte pacas, cem tatus, 

Cento e trinta capivaras, 

E novecentos perus! – 4 

 

Mas, é coisa curiosa: 

Entregassem-no a Sansão, 

Que nem ele com o Bataglia 

Poderiam com este grão. – 2 

 

Dalila sim, que era grande, 

E como tal se mostrou, 

Quando enganando o marido 

Aos Filisteus o entregou. – 4 

 

 

 
 
 
 



 

Primeiro Suspiro607 
 

(Victor Hugo) 
 
Vive feliz, oh minha doce amada, 

Em paz saúda a vida, 

E de teus belos anos colhe as flores; 

No caudaloso rio 

Do tempo descuidosa adormecendo, 

Deixa seu curso prosseguir as ondas. 

* 

*  * 

Vai, risonho te acena o fado ainda, 

Vai, dissipa esse medo, o céu não pode, 

Após tão linda aurora, 

Fazer seguir-se tenebroso dia. 

Eu humilde lh’o imploro, 

E ouvir-me deve, pois por ti suplico. 

Todo o nosso porvir sobre mim pesa! 

Em breve arrebatada 

Podes-me ser: eu amanhã bem longe 

De ti talvez meu sofrimento arraste. 

Ah! tão depressa na existência minha 

Tudo é fatal e triste! 

Amei-te, e é forçoso já perder-te! 

* 

*  * 
 
Mas caia, caia inteira em minha fronte 

A desventura. Em sacrifício à ausência 

Devem em breve sucumbir lembranças 

Que virão sufocar desejos novos! 

Tudo nos prazeres teus hás de esquecer-me 

Em amar-te no túmulo! 

                                                
607 RAMOS, J. Primeiro suspiro. O Diabrete. Rio Grande, 12 de set. 1880, p.7. 



 

* 

*  * 

Sim, morrerei já se me enluta a lira. 

Fraca memória deixo, irei bem jovem 

À campa, mas sem medo; quem a glória 

Frente a frente encarou, afoito pode 

Contemplar o ataúde. 

Dos reinos infernais vizinha o Eliseu; 

Que são a glória e a morte? Dois fantasmas 

De gala ou de vestido. 

 

.    .    .   .   .   .   .    .   .    .    .    .    .   .   .   . 

 

Vive feliz, oh minha doce amada, 

Desfruta em paz os teus formosos dias, 

No caudaloso rio 

Do tempo descuidosa adormecendo, 

Deixa seu curso prosseguir as águas! 

 
 
 

J. Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O teu sorriso608 
 

Eu te amo de modéstia os lances 

que realce te dão à formosura, 

os lábios de rubi, a face amena, 

a limpidez do olhar, a fronte excelsa 

de inteligência plena, 

com áureas chispas sempre iluminada 

um sol soberbo em hora de alvorada. 

 

Sinto ciúmes quando, à tarde, o vento 

vem beijar-te o cabelo em ondas solto, 

quando vejo a violeta perfumosa 

servindo-lhe de adorno – indiferente, 

ou quando descuidosa, 

pousa em teu alto seio virginal 

onde tem o amor seu pedestal. 

 

Louco de zelos – te quisera indígena 

para ser um Jatir que na cintura 

a arasoia apertasse-te; embalado 

numa rede ideal de sonhos mórbidos, 

contemplo-te a meu lado, 

de “folhas verdes” tapeçando o leito  

em que queres ouvir pulsar-me o peito. 

 

Ainda as velhas visionárias contam 

que habitam as paragens oceânicas 

as sereias fatais cujos cantares 

podem os pobres nautas, se os escutam 

lá nos desertos mares... 

e eu ouvi tua voz... e seu dulçor 

fez-me também perder... num mar de amor.... 
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És da voz na harmonia uma sereia... 

no mais um tipo, um ideal criado 

na minha fantasia: alta, elegante, 

cheia de amor e majestade, às vezes 

terna, lânguida, amante, 

e às vezes rainha impetuosa, 

matando-me de enlevo – impiedosa. 

 

Eu amo tudo em ti, porém, mais amo 

do que tudo que tens o teu sorriso: 

ele dá-me venturas: acalenta 

um mundo de esperanças: como estrela 

no meio da tormenta, 

mostra-me o céu, da vida entre os negrores, 

e a estrada do porvir cheia de flores.    

A . C.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Memórias de um sacristão609 
(Versão) 

I 

Abril. – Um batizado. – Belo dia! 

A criança nasceu em boa hora. 

Por ser mulher, chamaram-na Maria. 

É a cara da mãe, encantadora. 

Respingam-lhe água benta; junto a pia 

Sorriem todos e a criança chora... 

Um homem, embuçado, mudo e sério, 

Olha de longe: aqui anda mistério... 

 

II 

Chegam de braços dados, bem vestidos, 

O noivo – um rapagão, a noiva – bela. 

(Serão na alma como em corpos unidos?) 

Testemunhas, da noiva – uns primos dela 

E de noivo umas primas. Concluídos  

Os juramentos dele e da donzela, 

A mulher com um primo vai saindo... 

Vai o marido as primas conduzindo... 

 

III 
Um enterro. – Ditosa criatura! 

Mataram-no ou morreu? Tudo é incerto. 

A nós estamos sacristão e cura. 

Nem um amigo do cadáver perto! 

Nascer para morrer... grande loucura!..., 

Não dobra o sino. O templo está deserto. 

Deixo ao morto uma vela e fecho a porta. 

Nascer, amar, morrer: depois... que importa?! ...                              Múcio 

Teixeira 
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A lua e eu610 

 

(Em noite de chuva) 
 

Já não és para mim como eras: boa, 

Quem sabe se me julgas um devasso! 

Todas noites eu te espero à toa 

Fumando o meu cachimbo no terraço. 

 

Tu pensas que a vizinha de defronte 

Me faz de lá carícias de mulher? 

Já não queres que eu leia Augusto Comte? 

Que eu faça versos como Baudelaire?  

 

Disseram-te que eu era um perdulário, 

Um baixo sedutor escalavrado, 

Um tipo mau, um dom Juan frascário 

Das  Imperias que habitas no Aterrado! 

 

Não acredites minha doce amante! 

Não dês ouvido minha deusa loura! 

Não, não deixes a inveja triunfante! 

Olha, que eu tenho a face sofredora... 

 

Eu te espero à janela tristemente 

E tu foges de mim toda zangada! 

Se não é por ciúme estás doente... 

Ela: 

– Eu ando simplesmente endefluxada.  

Dr. X  
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Ao longe611 

 
Está no pino o sol. A calma incandescente 

Aperta a natureza em fúlgidos abraços. 

Na tórrida mudez desmaia a flor pendente 

E a árvore retorce a rama nos espaços. 

 

O miserando escravo em fúnebres cansaços 

Revolve com a enxada a terra negra e quente, 

Cai-lhe o suor da fronte e os seus robustos braços 

Cintilantes ao sol, descambam lentamente... 

 

Súbito as suas mãos deixam cair a enxada, 

Ergueu-se a escutar. A fronte requeimada 

Iluminou-se então de estranha majestade... 

 

Vinha se aproximando, além, um som enorme 

Como um trovão que acorda o matagal que dorme: 

 – Eram os batalhões da deusa Liberdade. 

 

Valentim Magalhães 
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A dois astros612 
(Humorismo lírico) 

 

Triste e importuno sol d’inverno, que reflete 

Cintilações hostis nessas janelas onde 

Surges, branca visão... Que raiva que me mete 

Esse invejoso sol que aos olhos meus te esconde! 

Mas não sei que te quer ele; 

Quer talvez dourar-te a pele? 

É tolo; pois que a tens dourada... Que estouvado! 

Sim, porque a tens da cor de um bom marfim sagrado; 

Tal, que vendo essa tez, eu penso que te gira 

Nas veias ouro, gota a gota, liquefeito. 

Sol! isto não tem jeito; 

Se você continua, 

Sol! se você me tira 

A vista dessa flor ocidental que eu amo, 

Palavra d’honra, sol, palavra que inda o chamo 

Redondamente, por vingança – lua! 

Mas também a culpa é tua, 

Criança pálida, cruel e esquiva, 

Que me fazes negaças 

Atrás dessas vidraças, 

Onde de longe em longe, e sempre fugitiva, 

Aparece, deslumbra-me, e te somes, 

Tantalizando-me, garrida, 

Fazendo-me sofrer devoradoras fomes 

Da tua angélica presença, 

Já necessária a minha vida. 

À vida de minha alma que, suspensa, 

Imóvel fica e se te não contemplo, 

Como a apagada lâmpada pendente 
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Na muda vastidão de solitário templo! 
 
.    .    .   .   .   .    .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    . 
 

Fernando Leal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Beijão pagão613 

 

Fôra de baile a noite, uma noite agitada 

De inverno e temporal. Pela estrada sombria 

Rolava surdamente o carro em ela ia. 

Clareava, cor de leite e chumbo, a madrugada. 

 

Encostada a meu ombro, alva pomba amorosa, 

Sentia-lhe a cabeça, um peso amado e doce... 

E a sôfrega ambição de meus lábios fartou-se 

Na sua boca rubra, quente e voluptuosa. 

 

Longo beijo profundo, em que meu amor todo 

Toda inteira a beijou, coaste-me nas veias 

Todo o mel da volúpia em crespas ondas cheias, 

Beijo que me deixaste alucinado e doido! 

 

Deste a paixão mortal que incandesce e alucina, 

Que afoga o entendimento e que dissolve a força 

Tinha a languidez de seus olhos de corsa  

E enfraqueceste um forte, ó beijo de Dalila! 

 

Minas, 1880 

Lúcio Mendonça 
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Ama de leite614 

 

Tem muita aplicação aos fatos da vida real a seguinte poesia615: 

 

Vinham bater à porta, vinham pessoas vê-la 

Era preta e retinta; a estatura dela 

Não era alta; os modos eram gentis, ufanos 

Mostrava ter apenas dezoito a vinte anos. 

– Não foi aqui, pergunta alguém que a pretendia, 

Que anunciou-se um’ama? – reza o jornal do dia. 

– É certo, sim senhor; de dentro brada antiga 

Matrona e se levanta. Olá! Ó rapariga! 

Vem cá na sala. Aqui a tem; é viva. 

No serviço da casa. Não é forra, é cativa. 

A pode experimentar; depois dela não mude: 

Que certifique o médico, se goza ou não saúde. 

Engoma, lava e cose; pra tudo ela é jeitosa. 

Sabe agradar criança, afirmo, é carinhosa 

Como bem poucas há. Enquanto aos aluguéis, 

O menos, é barato, são sessenta mil réis. 

 

– Seu filho? –A pobre escrava se entristece toda, 

Murmura: 

“Meu senhor, meu filho foi pra roda.” 

 

Dr.Mello de Moraes Filho 
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Lirismo616 
 
Entre as tuas negras tranças, 

entre os teus lábios risonhos 

aninham-se as esperanças, 

volitam doidos os sonhos. 

 

Nos grandes olhos profundos,  

cheios de casto esplendor 

brilham dois astros, dois mundos, 

dois infinitos de amor. 

 

Da tua mimosa pele 

o colorido sutil, 

é segredo do pincel 

do louro Watteau-Abril. 

 

Tens os mistérios suaves 

duma balada alemã. 

Ao ver-te, cantam as aves, 

os lírios chamam-te irmã. 

 

Quando o teu olhar se expande, 

às vezes fico assombrado, 

de caber alma tão grande 

em corpo tão delicado. 

 

Lembram-me então os suplícios 

dos velhos monges ascetas, 

que rasgavam nos cilícios  

as carnes febris, inquietas, 

 

e iam depois, de rastros 

                                                
616 SEGUIER, Jayme. Lirismo. O Diabrete. Rio Grande, 24 de out. 1880, p.7. 



 

prostrados, c’os olhos fixos 

pisar os seus lábios castos 

no marfim dos crucifixos. 

 

E assim, m’lancólico, penso 

nas angústias ignoradas 

e sinto o êxtase imenso 

das almas despedaças. 

Jayme de Seguier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

G617 
 
O seu nome é gracioso e muito próprio dela: 

Respira um vago tom de música inocente; 

E lembra a placidez dum lago transparente, 

Recorda a emanação tranqüila duma estrela. 

 

Lembra um título bom, que logo nos revela 

A idéia do poema . E todo mundo sente 

Não sei que afinidade, entre o seu ar dolente, 

A sua morbidez e o nome próprio dela. 

 

E chego a acreditar – ingenuamente o digo -,  

Que havia um nome em branco e Deus pensou comigo 

Em traduzi-lo enfim numa expressão qualquer: 

 

De forma que a mulher suave e graciosa 

Faz parte d’este nome um tanto cor-de-rosa 

E este nome gentil faz parte da mulher. 

 

Guilherme d’Azevedo 
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Lá isso sim... lá isso não618 
 

Ser amigo do bom vinho 

Que conserva o bofe e o rim 

Num contínuo São Martinho, 

Sendo do Porto, velhinho, 

Que alegre aos outros e a mim, 

Lá isso sim: 

 

Mas ir beber (por socapa 

Do taverneiro villo) 

Tremendíssimo zurrapa, 

Que sem licença do Papa, 

Quer à força ser cristão... 

Lá isso não. 

 

Ir ao baile ou à partida 

Feito mesmo um alfenim, 

Vendo a mesa bem servida, 

Muita dama divertida, 

Com muito espírito em fim 

Lá isso sim: 

 

Mas ir a baile sem graça, 

Meu tempo perder em vão, 

Por vinho beber cachaça, 

E dançar com uma carcaça 

Mãe velha que o pai Adão... 

Lá isso não. 

 

Dar o prêmio o meu dinheiro 

Com garantia sem fim, 
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E aumentando o mealheiro, 

Ira ao Rio de Janeiro, 

Pô-lo no Souto por fim 

Lá isso sim: 

 

Mas pô-lo com fraco juro 

Nas unhas de um pobretão 

Sem o ter muito seguro 

Sem mesmo lhe encontrar furo 

Do capital vir a mão...  

Lá isso não. 

 

Ganhar dinheiro sem custo, 

Fazendo versos assim, 

Dos zoilos não tendo susto, 

E achando até muito justo 

Que todos gostem de mim... 

Lá isso sim: 

 

Mas trabalhar noite e dia 

Como um negro ou um vilão, 

Lamentando a sorte ímpia 

E além da bolsa vazia 

Me chamarem – toleirão 

Lá isso não. 

 

Andar com traje decente, 

Boa calça e bom botim, 

Vivendo sempre contente, 

Passando por entre a gente, 

Sem medo de algum de malsim, 

Lá isso sim. 

 

Mas, sem ter vintém na unha,  



 

Andar feito um pelintrão, 

E quem capaz me supunha 

Pôr-me afinal uma alcunha 

De velhaco ou de  ladrão 

Lá isso não. 

 

Gostar de ler obra bela, 

Ou passear num jardim, 

E ao lado de minha Ela 

Chamar-lhe de minha estrela 

De meu anjo ou serafim 

Lá isso sim; 

 

Mas ir jogar, e perder 

Dinheiro, tempo e razão, 

Ou num cavalo correr 

Achando talvez prazer 

Em levar um trambolhão... 

Lá isso não. 

 

Ir casar c’uma donzela 

Tão pura como um – jasmim – 

Embora pobre, mas bela, 

Que eu chame de – rosa – a ela 

E ela de – cravo – a mim 

Lá isso sim: 

 

Mas ir casar c’uma velha 

Ou feia como um dragão 

Sem fazer boa – parelha – 

Gritando sempre de esguelha 

Que o dote me pôs na mão!... 

Lá isso não. 

 



 

Ler uma linda poesia 

Dum Lemos ou Palmeirim 

Duma Palha, ou Gonçalves Dias, 

Ou notícias (não vazias) 

Dum soberbo folhetim 

Lá isso sim: 

 

Mas ouvir sensaborias 

Dum discurso, ou dum sermão 

Insossas – necrologias – 

Ou – prosas – banais e frias 

De insulto politicão... 

Lá isso não. 

 

Ver um amigo sincero  

Que se interessa por mim, 

Que me serve em quanto quero 

Com vontade e com esmero 

Sendo a amizade o seu fim, 

Lá isso sim: 

 

Mas ver um cínico vil, 

Um monstro de ingratidão, 

Que não perde um só ceitil, 

Que por cem me leva mil, 

Com menos pejo que um cão... 

Lá isso não, 

 

Namorar moça formosa 

Com seus dentes de – marfim 

(Embora néscia e vaidosa), 

Cuja a face imita rosa 

Ou veludo carmesim, 

Lá isso sim: 



 

 

Mas amá-la mui deveras 

Com amor e com paixão 

Dizer-lhe frases sinceras; 

E ao altar ir com veras 

De esposo e lhe dar a mão... 

Lá isso não. 

 

Sempre o meu próximo amar 

(Como o padre ama o latim) 

Esmolas aos pobres dar  

Sem no bolso me faltar  

Quando me chegue para mim: 

Lá isso sim: 

 

Mas eu ser um perdulário 

Em toda e qualquer função; 

Deixando-me ir ao suciário 

Dum chupista fino e vario  

Que me chame paspalhão... 

Lá isso não. 

 

Ter prudência e ser ousado, 

Em coisas que tem bom fim 

Da razão me pondo ao lado, 

Tornando-me respeitado 

Sem tornar-me espadachim; 

Lá isso sim: 

 

Mas andar metido em brigas 

E ser forte campeão 

Dos tolos, das raparigas, 

Das asneiras, das intrigas, 

Que nenhum lucro me dão... 



 

Lá isso não. 

 

Ter a bolsa recheada, 

Sentar-me em banco coxim 

Cama fofa e asseada 

Mesa lauta e variada, 

Vinho fino e bom pudim... 

Lá isso sim: 

 

Mas bolsa sem enchimento 

Sentar-me no duro chão, 

Sem ter cama de espavento, 

De versos fazer um cento, 

Sendo enfim camaleão... 

Lá isso não. 

Santos de Azevedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Santa Vitória619 
Ao Dr. Antonino Bota 

 
Meu Dr. a tua fama 

Já não pode ir mais além!... 

Não há criado ou mucama, 

E engraxate também, 

Que não faça uma epopéia 

Endeusando essa cachola, 

Que mesmo não dando em bola, 

Prima sempre pela idéia!... 

Quando não produz pipocas 

Condena, fulmina as botas!... 

 

Teu decreto não consente, 

Que ante a tua majestade 

Esse calçado indecente, 

Contrário à civilidade, 

Seja usado em plena audiência!... 

Pois com pés ilegais,  

Ordena tua sabência, 

Ali ninguém volte mais!... 

E, se voltar, já tens dito, 

É expulso!... e. bem bonito!... 

 

Meríneo crespo pelego 

Que teu cérebro acoberta, 

Nos explica a guerra aberta, 

Que votas ao couro grego 

Ou da Rússia, por ser grosso!... 

E sendo tu um colosso 

Pela tua autoridade, 

Decretastes por bonito 
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Só ser da legalidade 

Couro de cabra ou cabrito. 

 

Sendo a tudo autorizado 

Também deves decretar,  

Que todos devem usar 

O cabelo bem frisado!... 

Et. cetera e tal...pontinhos 

Tu que sabes... eu que sei!... 

Por brancos nós passaremos!... 

Pois andamos frisadinhos!... 

Como os moços... bem janotas... 

Mas nada de usar botas!... 

 

Se tal decreto Doutor. 

Apesar de Afro-Bahia, 

Eu te direi... sim senhor, 

Já a tua bizarria 

Pode as moças pretender, 

Pois ninguém pode saber 

Se o pêlo é crespo ou frisado 

Se usares poudre de riz, 

O então serás feliz, 

Ficarás esbranquiçado!... 

 

                                                                                                                     O 

Catiço 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

A última confissão de Eugênia Câmara620 
 

O padre era um tipo venerando. 

Mais pálido que os mármores de Carrara; 

Ela a seus pés – de uma beleza rara, 

Tinha os olhos no chão – o seio arfando. 

 

Deserto estava o templo, – mas quando 

A voz do sacerdote se escutara, 

Abriu-se a porta da secreta ara, 

E um arcanjo de luz – passou chorando; 

 

– Crê, em Deus, minha filha? 

– Eu o idolatro. 

– De que se acusa? Que pecado há feito? 

– Meu padre perdoai-me... Eu tenho quatro. 

– Credo em cruz; brada o velho com a mão no peito. 

– Amo a glória, o prazer... amo o teatro, 

E Castro Alves morreu por meu respeito. 

 

Lobo da Costa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
620 COSTA, Lobo da. A última confissão de Eugênia Câmara. O Diabrete. Rio Grande, 7 de nov. 1880, 
p.6. 



 

Graciosa621 
 
Da janela da casa vizinha 

a cortina se agita lentamente; 

ela vai respirar o doce eflúvio 

da brisa, que sussurra brandamente. 

 

Entreabre-se à frente a gelosia... 

Como treme em meu seio o coração! 

Talvez procure ver a si a espreito agora 

aceso o olhar no fogo da paixão! 

 

Porém, pobre de mim! O meu espírito 

agora na verdade se ilumina! 

A ingrata me não me ama!... 

Era somente  

o vento que brincava na cortina. 

 

João Júlio dos Santos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
621 SANTOS, João Júlio dos. Graciosa. O Diabrete. Rio Grande, 7 de nov. 1880, p.7.  



 

 
Amor! A quanto obrigas!622 

 

Um tal Pereira alfaiate, grande prosa, estando apaixonado por uma filha de 

Eva cor de café com leite (mais café do que leite) dirigiu-lhe, fechado em envelope 

almiscarado os seguintes versos623: 

 

Rosa branca toma cor, 

Não sejas tão descorada, 

Que dizem as outras rosas: 

Rosa branca não e nada. 

 
O Repórter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
622 REPÓRTER, O. Amor! A quanto obrigas! O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1880, p.6. 
623 Nota do autor. 



 

Offenbach624 
 

Na acanalhada França a Dor – a hiena escura – 

Da Alemanha e do Império aliada formidável, 

Cavando ao Povo-Rei a muda sepultura, 

As almas devastava, irosa, insaciável! 

 

Ao tenebroso “Spleen” Paris se dissolvia, 

Súbito, rebentar sentiu o coração 

Um tempestuoso mar d’indómita alegria, 

Um hino triunfal, fresco, enorme, pagão!... 

 

Estranho herói à Dor combate, oferecera 

Seus golpes: - as canções que estrelavam os ares, 

Mataram docemente a traiçoeira fera. 

 

– Depois ... Seu régio cetro – a batuta dourada – 

Rolou da fria mão à Noite ilimitada: 

Foi reger o cancã dos gênios tumulares. 

 

Valentim Magalhães 

20/10/1880 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
624 MAGALHÃES, Valentim. Offenbach. O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1880, p.6. 



 

 
 
 
 

O paraíso dos gatos625 
 
I 

 

Ele era gordo e belo o gato do vizinho. 

Filósofo profundo, o tal animalzinho  

contava por paixões 

afetos a seu dono e raiva dos ratões. 

Cumpria o seu dever e nada mais queria 

senão o que comer – o “pão de cada dia”. 

 

Era um gato feliz. Mas uma certa vez 

vi-lhe no ardente olhar aos lumes coruscantes  

sinais de languidez... 

uns vagos pensamentos, uns ideais brilhantes... 

talvez uma paixão por uma ingrata, 

a qual devia ser a minha bela gata. 

 

Amaram-se ambos dois dum modo já usado: 

tiveram certo encontro à beira do telhado; 

e como uma mulher quisesse dar-lhes pão 

bastou-lhes um olhar, bastou-lhes um “miau”  

para que abraçados 

os gatos namorados, 

ficassem mutuamente.  – Ai! quase por um triz 

levarem cacetada o Dante e a Beatriz. 

 

O desconcerto fez com que o frio medo 

lhes desse aos “rendez-vous” uns laivos de segredo, 

o temeroso par desd’essa ocasião 

baixou-se do telhado às cinzas do fogão. 

                                                
625 GALLO, Rocha. O paraíso dos gatos. O Diabrete. Rio Grande, 14 de nov. 1880, p.6. 



 

 

E como é lei fatal em todos os “rabichos” 

que “elas” venham a ter asnáticos caprichos, 

a gatinha exigiu 

certa coisa boçal a qual “ele” cumpriu: 

por isso logo os dois sem a mínima detença 

passaram da cozinha ao quarto da dispensa. 

 

II 

 

Faustosa habitação! – Um céu d’aristocratas – 

viviam por ali os ratos com as ratas 

naquela doce paz, suave prazenteira 

de quem isento está da negra ratoeira, 

se por ali houvesse uns zéfiros e flores 

podíamos chamar-lhe... a “ilha dos amores”. 

 

Suspensos, oscilando, uns panos de toucinho 

lhes mandam ao focinho 

aromas delicados, uns cheiros provocantes, 

que vibram nos amantes 

da gala insaciável as torpes tentações 

e lhe despertam logo instintos de ladrões. 

 

Dos altos dos jiraus seduz-lhes a cobiça 

a serpe tentadora – a rosca de lingüiça – 

mas serpe sem maldade, imóvel, muda, só, 

que não provoca nunca agitações do pó 

como essa fera, bruta, 

traidora, má, astuta 

que a guerra, a fome, a dor e todo o negro mal 

uniu, sintetizou, no erro original. 

Mas seja como for e diga mal ou bem 

gozava o par ditoso um verdadeiro Éden. 



 

 

III 

 

Os olhos a brilhar nos altos embebidos 

fuzilam das pupilas uns ávidos lampejos 

– cintilações febris das setas dos desejos 

fazendo pontaria aos frutos proibidos.  

 

A gata mais astuta enxerga sem demora 

do vermelho “chouriço” a forma sedutora, 

um chouriço que é a fala a língua da serpente! 

Um chouriço que diz: “me comam, minha gente!” 

 

E ... zás! ligeiramente, à tentação cedendo, 

a Eva lança ao pomo as unhas aguçadas 

e ferra-lhe ali mesmo as sôfregas dentadas. 

Um resto que ficara, ainda se lambendo, 

o deu ao companheiro, 

dizendo-lhe: “miau!...miau! miau! miau!... 

e que no português castiço, verdadeiro, 

quer dizer: “toma lá; o fruto não é mau.” 

 

O gato inconsciente há cerca de três dias 

andava a suportar da fome as agonias, 

porque o ingrato dono, 

por causa dos amores o dera ao abandono. 

Passa ao dente agudo o fruto proibido 

com ânimo sereno 

sem saber, pobre Adão! que o pomo oferecido 

tem rábido veneno. 

 

.     .    .    .    .    .    .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    . 

 

Tivera o despenseiro as “raticidas” ganas 



 

de dar severo exemplo às pobres ratazanas; 

mas quiseram os fados, os fados inconstantes, 

que fossem vitimados aqueles dois amantes. 

 

IV 

 

Nas entranhas do par, roendo os intestinos, 

a morte põe um ponto aos seus fatais destinos 

e arranca-lhes de lá entre hórridos calóricos 

em raivas moribundas uns uivos hidrofóbicos. 

 

Na hora  derradeira o gato diz à gata: 

“Maldita sejas tu, ó Eva, ó Eva ingrata! 

que extingues em mim a nobre geração 

de fidalgos felinos com tua tentação... 

arremessem teu corpo em leito podre, impuro 

e roa-te o cadáver o verme do monturo.” 

 

E expirou. E assim 

Teve o amor dos gatos um desastroso fim. 

 

V 

 

Se Deus no Paraíso a Eva pecadora 

houvesse envenenado a fruta sedutora, 

bem como o despenseiro a minha gata fez,  

este mundo talvez 

não houvera saído assim do infinito, 

bandido, esfarrapado, espécie de precito. 

 

Nem de voz eterna aos mágicos eflúvios, 

para punir o crime, as hórridas trapaças 

dos filhos de Israel – escrupulosas raças –  

fôra mister dilúvios. 



 

 

A cena do pecado é um trabalho inútil 

no drama universal. Somente um gênio fútil, 

que deu-nos sol, calor, a chuva, neve e frio, 

podia assim perder o tempo e o feitio. 

 

Se eu fôra há seis mil anos o velho Padre Eterno. 

só para não criar o mal, a dor, o inferno, 

que hoje tanto afligem a pecadora essência, 

teria posto termo aos terreais derriços 

mandando pôr “chouriços” 

na árvore fatal chamada ciência. 

 

Rocha Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rimas em im626 

 

Temos a honra de oferecer aos amadores de curiosidades o seguinte produto 

da paciência de um poeta paulistano. 

Leiam que hão de gostar.627 

 

* 

*  * 

Por que tu foges de mim, 

Meu anjo, meu serafim? 

Não me desprezes assim; 

Meu martírio acaba enfim, 

Viverás como em jardim 

Só de rosas e jasmim, 

Sem canteiros de capim, 

Em um céu cor de carmim, 

Em vez de casa e merim, 

Seda e fitas; e cetim 

Por forro em vez de metim 

Em troco desse botim  

De grosseiro marroquim, 

De veludo borzeguim, 

Ricos xales de Touquim; 

Pentes d’ouro, não marfim; 

De damasco o camarim, 

Sanefas com bandolim; 

À sesta um brando coxim 

De esmeralda e rubim, 

Ouro e brilhantes sem fim; 

Irás a todo festim, 

Ao teatro do Quartim, 

E ao Rink de patim 

                                                
626 SEM AUTOR. Rimas em im. O Diabrete. Rio Grande, 21 de nov. 1880, p.3. 
627 Nota do redator do jornal. 



 

Em meu peito tens fortim; 

Serás o meu alfinim, 

Eu serei teu manequim 

Mas se embalde eu aqui vim 

Lá do lado meu Mogv-mirim, 

Se, como diz o anexim, 

Eu perdi o meu latim, 

Vou montar num touro chim, 

Andar em pé, sem selim; 

Vou fazer-me volantim, 

Nas ruas, de tamborim, 

Saltar ao som de fim-fim, 

Ganhar de ser dançarim, 

Ator, plebeu, rei, delfim; 

Vou figurar de arlequim, 

Ou de tanger bandolim, 

Praça assentar de clarim, 

Arte aprender de estopim, 

Criar pinto cochinchim; 

Vou ser de jumento afim, 

Me alimentar só de aipim, 

Paçoca d’amendoim, 

Por variar de gergelim, 

Nunca mais comer pudim, 

Vestir só roupa de brim, 

Habitar algum cupim, 

Tornar-me cor de alecrim, 

Vou beber no botequim, 

Pôr pendente de um talim, 

Bem aguçado me fazer espadachim, 

Estrondear como flautim, 

Levantar grande motim, 

Ser preso por beleguim. 

Quero em tudo ser malsim, 



 

Ser preto como nanquim, 

Homem sem bofe, sem rim, 

Ficar pior que Caim, 

Ir parar num Sinedrim. 

Embarcar num bergantim, 

Dar com o costado em Pequim, 

Fazer pratos de caulim, 

Servir algum mandarim, 

Chegar do mundo ao confim. 

Ir a caminho de Berlim, 

Me afogar no rio Im, 

Em que eu acabei ao fim. 

Te dirá um boletim, 

Tudo tim-tim por tim-tim, 

Que não me chamo Martim. 

Que dizes, meu anjo, sim? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

A rosa e a virgem628 
 

Vive a donzela como a linda rosa! 

pura, formosa, recendendo olor: 

ímpio contato faz morrer a virgem, 

letal bafejo faz murchar a flor! 

 

Vive donosa divinal donzela 

na quadra bela, na estação d’amor; 

viça fagueira na manhã serena, 

cantando a aurora, a mimosa flor. 

 

Porém o espaço que a linda rosa 

dura viçosa é o correr dum dia, 

enquanto que a virgem num viçar eterno 

sempre mais bela, mais encantos cria! 

 

A. Dias de Freitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
628 FREITAS, A. Dias de. A rosa e a virgem. O Diabrete. Rio Grande, 28 de nov. 1880, p.3. 



 

 
 

Fala!629 
(serenata) 

 
Fala, fala! Quando eu ouço 

As tuas vozes, ó filha, 

Percebo uns moles perfumes 

De jasmins e de baunilha, 

 

As tuas vozes sufocam 

A canção dos passarinhos: 

A aurora salta do leito, 

As aves saltam dos ninhos! 

 

Tu nasceste de um suspiro 

Das manhãs de primavera, 

– Dourada, louca falena, 

Louca, dourada quimera!  

 

No berço d’ouro das fadas 

Embalaram-te, criança, 

Entre uma febre – o desejo – 

Entre um sorriso – a esperança! 

 

Tu tens o frescor da aurora 

E as ardências de ciúme... 

És tênue como um suspiro, 

És leve como um perfume! 

 

Teu sorriso é doce, é fresco 

Como o sorriso de infante, 

Quando tu’alma cintila 

No teu lábio palpitante, 

                                                
629 SEM AUTOR. Fala! O Diabrete. Rio Grande, 28 de nov. 1880, p.7. 



 

 

Quando tu falas rebentam 

No prado as flores agrestes, 

E mil perfumes entornam 

Dos turíbulos celestes. 

 

A estrela Vésper se inclina, 

O mar murmura baixinho, 

A borboleta desmaia, 

A nuvem perde o caminho!... 

 

Como é belo o teu cabelo! 

Como é negra a trança tua! 

Tens os cabelos roubados 

Das deusas noites sem lua. 

 

Serão? Mas deixa que eu possa 

Galgar o céu que diviso 

Num fio dos teus cabelos, 

Num raio do teu sorriso! 

 

Que bela seria a vida 

Contigo em doce abandono: 

Tu dormindo junto às flores. 

Eu – venerando por teu sono! 

 

Pelos largos da existência 

Tranqüilos fugindo as mágoas, 

Suspirando ao tom das brisas, 

Modulando ao tom das águas! 

 



 

 
 
 
 

O que é a mulher630 
 

Encontramos num jornal da corte a seguinte definição da mulher. Devemos, 

porém, protestar contra a maior parte desses qualificativos, sentindo não termos, ao 

alcance da mão o poeta árabe, autor dessa calúnia, porque lhe queríamos esfregar as 

orelhas e corrigi-lo do seu atrevimento.631 

Aqui vai tal definição: 

 

É a mulher confusão, 

É batalha perdurável, 

Sanguessuga insaciável 

É cauda de escorpião, 

É naufrágio do varão, 

É um sepulcro dourado, 

É um contínuo cuidado, 

É uma cruz endiabrada, 

É a carga mais pesada, 

É a origem do pecado. 

 

É uma sorte enganosa, 

É uma desdita certa, 

É do inferno a porta aberta, 

É serpente venenosa, 

É peleja penosa, 

É uma calamidade, 

É o gérmen da maldade, 

É um adornado engano, 

É um lamentável dano, 

É mortal enfermidade. 

 
                                                
630 SEM AUTOR. O que é a mulher. O Diabrete. Rio Grande, 12 de dez. 1880, p.6. 
631 Notas do redator do jornal. 



 

É da paz perturbação, 

Da falsidade cimento, 

É da glória impedimento, 

Da bolsa é o maior ladrão, 

Do dinheiro é a inquisição, 

Das soberba o ideal, 

É dos vícios mineral, 

Da leviandade abrigo, 

Do homem o pior amigo, 

É princípio e fim do mal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A Saloia632633 

 

“Ó Gertrudes, dás-me um beijo!... 

“Não te faças esquisita, 

“Não cores, nem tenhas pejo...  

“Não deves tu, acredita, 

“Só por um beijo corar: 

“Bem sabes que te estremeço, 

“E se tal coisa te peço 

“É por muito te adorar. 

– Não se prante  com aquelas 

Ora o home! Que derriço! 

E veio dar às canelas 

Atrás de mim só por isso? 

Nan dou bejos ... ala! Afasta! 

Neja dar bejos de amor, 

Qu’eu nan sou da sua casta... 

Puche...puche, meu senhor. 

“Olha escuta: eu dou-te lindos, 

“Lindos vestidos tafues, 

“Lá de Paris todos vindos 

“Vermelhos, verdes, azuis, 

“Dou-te brincos de ouro fino 

“Ricas saias, tudo enfim! 

– Nada, nada, nan assino 

Nan m’embalam já a mim. 

Quero aiantes minha aldeia  

Que tanta riqueza junta. 

Oh! Gertrudes, tu és feia... 

– Isso lá ninguém pregunta 

Nan me bula seu brejero, 

                                                
632 SEM AUTOR. A Saloia. O Diabrete. Rio Grande, 19 de dez. 1880, p.7. 
633 Cf. Dicionário Melhoramentos (1969: 32), saloia refere-se às camponesas que vivem nos arredores de 
Lisboa. 



 

Teja quieto, olhe qu’eu grito! 

Bem sê do que vinha ao chêro, 

Mas nan sirvo de palito. 

“Dar-te um beijo todo amizade, 

“Não desmaia a cor do rosto 

“Nem ofende a castidade. 

“Caso contigo! Tu queres? 

– Pois nan casaste mê bem! 

Vuncê  tem muitas mulheres 

Lá na cedade, oh! se tem! 

“Tenho sim; mas lá na corte 

“Não vejo donzela alguma, 

“Que me seduza no porte 

“E as maneiras... em suma, 

“Não vejo uns olhos gaiatos 

“Como os teus, nem uma boca, 

“Que fará os mais pacatos... 

“Toda a gente ficar louca! 

“Nem vejo nos salões nobres 

“Um seio tão sedutor, 

“Como esse que tu encobres 

“Nas roupinhas, minha flor, 

“Se até é tão pequenino 

“O teu pé com essa bota! 

– Ai! renego eu do mofino... 

O diabo é o janota! 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

Se o beijo por fim foi dado, 

Eles dois lá o dirão... 

O que eu vi, foi muito corado 

O rosto da saloita; 

Ele chamar-lhe: Bonita, 

Ela a ele; ó seu ladrão! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Away!634 
 

Caminhar! esta voz desperta dentro em nós 

O eco musical de um hino de vitória; 

E que não é mentira a aspiração de glória... 

E que não é mentira o sonho dos heróis! 

 

Temos de percorrer a estrada do futuro, 

Que é como um tremedal extenso e tortuoso, 

Onde há ramos em flor por sobre o chão lodoso 

E onde as feras do mal vagueiam pelo escuro. 

 

Precisamos vestir clâmides modernas, 

Feitas de heroicidade e feitas de coragem, 

Afim de não sentir vertigens na voragem, 

A fim de penetrar no fundo das cavernas. 

 

Precisamos subir ao topo do Calvário, 

Onde pernoita exposto ao riso dos profanos 

Esse mártir que a igreja a mais de seis mil anos 

Conserva numa cruz pendido e solitário!... 

 

Temos de semear as novas teorias 

Nas campinas em flor das almas por abrir; 

A criança afinal é o homem do porvir; 

Que há de vir demonstrar as nossas energias. 

 

Avante!... Vai conosco a bela vivandeira 

Das batalhas sem a morte – a nossa consciência; 

E o crânio que reflete a luz do sol da ciência 

Tem a vista moral da homérica cegueira!...  

Múcio Teixeira/ Vitória, novembro de 1880. 

 
 
 
 

                                                
634 TEIXEIRA, Múcio. Away! O Diabrete. Rio Grande, 21 de dez. 1880, p.7. 



 

 
Na carteira de um tísico635 

 

Quando eu morrer, em fatal momento 

De trevas e de luz, a mim que importa 

Que São Pedro – o porteiro rabugento, 

Não me queira do céu abrir a porta? 

 

O que sinto, o que dói-me imensamente 

É deixar-te de chofre e de improviso, 

E ir assim sem graça, burguesmente 

Gozar do meu quinhão no paraíso. 

 

Eu partirei saudoso e tristemente 

Depois de ter chuchado um mês de cama, 

E por lá viverei eternamente, 

Sem te poder mandar um “telegrama”. 

 

Deixar-te é duro, exposta a algum perigo, 

Deixar-te para sempre em abandono 

E nem se quer poder falar contigo, 

Pois por lá não existe o “telefone”... 

 

A morte não me sai do pé do leito! 

Esta mulher que dita leis tiranas. 

Já me resfria o coração no peito... 

Eu bebo-a todo o dia com tisanas! 

 

E pensar que vive dos teus amores 

Como de orvalho os lírios virginais, 

E passar da ganância dos doutores 

Aos dentes de mil vermes canibais! 

 

                                                
635 ALBUQUERQUE, L.de. Na carteira de um tísico. O Diabrete. Rio Grande, 1° de jan. 1881, p.7. 



 

Amo-te muito! Morrerei te amando... 

Depois que me sumir no eterno exílio: 

Saudosa pensa em mim de vez em quando, 

E foge do teu primo... olha o Basílio! 

 

L. de Albuquerque 
( Do Lábaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dois tipos apreciáveis636 
 

(Logogrifo) 
 

Aí vivem nesta terra, 

Duas célebres Cocotes; 

Que nos jogos de Cupido 

São arrojadas – são fortes, 

 

Tais brilhanturas tem feito, 

Impróprias de seu estado, 

Que, contado, não se crê, 

Sem se haver presenciado. 

 

Se na rua as encontrares, 

Muito sérias, e com véu... 

Uma vai comprar calçado 

Outra vai buscar chapéu.  

 

 E tão assíduas procuram 

O que apelidam tetéias 

Que quando voltam da choldra, 

Vem satisfeitas; vem cheias. 

 

Quereis conhecê-las? Aí vai: 

Não são grandes, – são pequenas, 

Não são alavas, calvas ou rosadas, 

São terríveis, tentadoras, são morenas... 

 

Imperatriz 

 
 
 

                                                
636 IMPERATRIZ. Dois tipos apreciáveis. O Diabrete. Rio Grande, 16 de jan. 1881, p.7. 



 

 
Hino patriótico637 

 
Dedicado aos templários brasileiros 

 
Valentes Templários 

Do torrão Brasileiro, 

Ao Universo mostrai  

Que sois povo guerreiro. 

 

Que amas a liberdade 

Mais que tudo primeiro, 

Que são vossas falanges 

As de um povo guerreiro. 

 

Quer na guerra, quer na paz, 

Que és liberal e ordeiro; 

Humano com os vencidos, 

No combate altivo guerreiro. 

 

Da Mãe Pátria o sudário 

Seja sempre o vosso luzeiro; 

Por ela e não por eles638 

Morrerás povo guerreiro 

 

Camarão, Henrique Dias, 

E outros livres companheiros, 

Das campas surgi e admirai 

Vossos descendentes guerreiros. 

 

Dos avoengos o valor 

É o seu norte inteiro; 

A glória só almeja 

O soldado brasileiro. 
                                                
637 P. Hino patriótico. O Diabrete. Rio Grande, 23 de jan. 1881, p.7. 
638 Alusivo aos paraguaios e políticos do Brasil, que chamam o exército de massa bruta. 



 

 
Dos tesouros da pátria, 

Sempre esbulhado herdeiro, 

Mas sempre fiel baluarte 

Do Império Brasileiro 

 

Nos peitos desses heróis 

Repousa o país inteiro, 

Mau grado a ingratidão, 

Recompensa do guerreiro. 

 

Alegres e risonhos correi, 

Debelai o vil estrangeiro, 

Do torrão natalício 

Expulsai o aventureiro. 

 

Depois dessa afanosa, 

Lida do bravo guerreiro, 

Expulsai do seio materno 

O conclave ratoneiro. 

 

De Mercúrio vil Deusa, 

E seu cortejo pechincheiro, 

Rojai pela lama da rua 

Para ser triunfo inteiro. 

 

Além só casta virtude 

Seja o vosso paradeiro; 

Honra, glória e mérito 

Só distinga o brasileiro. 

 

O servilismo seja expulso, 

Caduquem zoilos brasões, 

Que de nobreza só contem 



 

Misérias e presunções. 

 

A esse ponto elevado 

O Império Brasileiro, 

Jamais pode invejar 

A sorte do mundo inteiro. 

 

Valentes templários 

Do torrão brasileiro 

Mostrai ao Universo 

Que não sois interesseiros. 

 

Que amas a liberdade, 

Como dos bem o primeiro, 

Que por ela morrerás 

Como mártir brasileiro. 

 

P.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Lições de história639 

 
I 

O mundo não se mexia. 

Noé levando a capricho 

Tirar o mundo do lixo, 

Fabricou a geografia; 

Redonda como uma bola, 

Pondo-se logo a girar, 

Noé resolveu de a dar  

A Santo Ignácio Loyola! 

 

II 
Adão e Eva viviam 

Nos vergéis do paraíso, 

E nada mais conheciam 

Que a flor, o canto, o sorriso!... 

Ele era casto... ela nua. 

Mas o rei de Portugal, 

Achando aquilo imoral, 

Pô-los no olho da rua. 

 

III 

Tiveram depois um filho 

Abel da Costa chamado 

Bom rapaz, honesto, honrado 

Mas um tanto peralvilho. 

Porém Caim Nicolau 

Seu mano de fama bela, 

Cruel metendo-lhe o pau 

Fê-lo esticar a canela! 
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IV 

Abrahão, proprietário 

Dumas colônias rurais, 

Tinha uns chinelos iguais 

Aos de José Belisário, 

Agar – a Agar das volatas – 

Diz indo deitá-los fora: 

– Parecem as alpercatas 

Da virgem nossa Senhora! 

 

V 

Jacó, Saul e Pilatos, 

José do Egito e Mafoma 

Foram de troça até Roma 

Para comprar uns sapatos. 

E viram lá um rapaz 

Muito alto e muito esguio 

Que estava a por um pavio 

Num candeeiro de gás. 

 

VI 

Foi a Maria Antonieta 

À casa de comissões, 

Para alugar uma preta 

Que lhe cozesse feijões; 

Mas Leôncio de Carvalho 

Antes quis a cremação, 

E mandou-lhe lá Catão 

Para fazer-lhe o trabalho. 

 

VII 

São Francisco Xavier, 



 

No dia de Carnaval, 

Viu o Marquês de Pombal 

De braço sem a mulher. 

Fez-lhe tal freima a matrona 

Que dirigiu-se a Sansão, 

E logo pediu-lhe a mão 

Da princesa Magalona. 

 

VIII 

Pedro Álvares Cabral, 

Ao descobrir Macaco, 

Encontrou César Cantu 

A curar um animal; 

Mas quando ia falar, 

Engoliu a dentadura 

Que lhe deu Boaventura 

Na luta do Trafalgar. 

 

IX 

O grande Antonio Pio, 

O inventor dos piões, 

Foi a casa de seu tio 

Pra lhe filar dez tostões, 

Mas, lá, Lucrécia, encontrando 

A falar com Artemísia, 

Deixou ficar a camisa 

E foi-se logo raspando! 

 

 

X 

A duquesa de Lamballe 

Na guerra do Paraguai, 



 

Soltando estrídulo ai, 

Raspou-se envolta num xale: 

Fugindo, na confusão. 

Pela rua da Quitanda, 

Encontrou D. Fernanda  

Que lhe deu um beliscão. 

 

XI 

Diógenes, sábio profundo, 

Que viveu na Palestina, 

Dizem, dentro duma tina 

Que não cabia no mundo; 

Amou Aspasia, mas não quis 

Dela vier bem distante 

Por isso mandou a amante 

Pra exposição em Paris. 

 

XII 

Quando Pedro, o Eremita, 

Visitou Napoleão, 

O Sr. de Cansanção 

Também fez-lhe uma visita. 

Porém Benjamin Franklin 

Que também se achava lá  

Perguntou-lhe: – Como está? 

– Vamos indo... assim, assim... 

 

 
 
 
 
 



 

 
O. D. C.640 

Ao Reverendo padre mestre 
 

Há quem diga... que malícia!!... 

Que o Van Ordem missionário 

Vai ser chamado a polícia, 

Para em seu confessionário 

Provar que não é garoto!... 

Pois a gente de além mar 

Capaz até de jurar 

Que ele é um padre canhoto. 

 

De pregador ele entende, 

Pois que prega sem descanso, 

Porém a polícia entende 

Que é passar de pato a ganso 

Caga-sebo em comissão 

De uma certa companhia 

Querer fazer profissão, 

Também de padrologia. 

 

Há protestantes na terra 

Que dizem que ele é judeu! 

Daí nasce sofrer guerra 

Do próprio rebanho seu!... 

Ora o que é intolerante 

É ele querer se impor 

Aqueles que por tratante 

Desprezam o impostor. 

Um protestante 
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Os três Pariás 641 
(inédita642) 

 
Em torno da tarimba, à noite, no quartel, 

Limpando o correame estavam três soldados, 

De um velho candeeiro aos tons avermelhados 

Sinistros como um ébrio à mesa do bordel... 

 

Falavam entre si, de um modo circunspecto, 

Como quem narra um caso estranho, misterioso; 

E soltavam do olhar fluido luminoso 

De quem conta um segredo ou tem um mal secreto... 

 

Disse o jovem sargento: “Enquanto junto aos bravos, 

No campo do estrangeiro a Pátria eu defendia, 

Meu pai (que foi outrora o “meu senhor”) – vendia 

A minha pobre mãe a um mercador de escravos!” 

 

Disse o corneta: “Eu vi meu pai – arcabuzado – 

Cair, estrebuchando, ao pé da bateria 

Onde fizera fogo... E enquanto ele morria 

Eu vibrava o clarim à frente do quadrado!” 

 

Disse o velho anspeçada643, e arrebentou-lhe o pranto; 

“Quando eu voltei ao lar, ferido do combate, 

achei minha mulher nos braços de um mascate... 

estrangulei-a aos pés! E eu a amava tanto!” 

Múcio Teixeira 
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Um pecado mortal644 
 

Fica ao lado da cerca a sacristia; 

Pelas janelas que pra ela dão, 

Entrava um vento fresco, que fazia 

As delícias do padre capelão. 

 

O calor era tão forte ao meio-dia, 

Que ele não resistira à tentação 

E dormitava o patife! Enquanto ouvia, 

Duma velha roufenha a confissão. 

 

Pergunta a velha – beata refinada: 

– Meu padre, acaso pequei eu, 

comendo sexta-feira – carne assada? 

 

Espantado, o capelão estremeceu, 

E sorvendo de rapé uma pitada: 

– Distingo ... bocejou e adormeceu. 

 
A. de P.  
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No asilo645 
 
Céus, aquela mulher, o filho idolatrado 

Acabou de perder e um pranto não lhe ouvis! 

Em vez de o lamentar, em tom amargurado 

Tenho fome, senhor! somente o pobre diz. 

 

E é cena vulgar – que o Norte, o condenado, 

Caminha a triste fim sem nem um brado ultriz: 

A terra – é o cadafalso, – a fome – algoz irado, 

O sol – o pregoeiro – e Deus – cruel juiz. 

 

Falstafes, D. Juans vinde comprar capelas 

Das virgens dos sertões; as vítimas singelas 

A miséria leiloa as flores do pudor. 

 

Tomai qualquer caminho, abri qualquer casebre 

E gozai sem temor; o beribéri e a febre 

Apenas saberão a história desse amor! 

 

Ilha do Pina – maio de 1878 
José do Patrocínio  
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O cabri-mono 646 
 
Não posso por mais que tente, 

Classificar o animal. 

Que tanto parece gente 

Que às vezes passa por tal !!... 

Nem a história natural, 

Que por Buffon foi escrita, 

Menciona raça cabrita 

Cruzada com macacão!... 

Pois a cantiga é de bode, 

Mas a cara de jagode 

É de macaco Simão!... 

 

Orelhudo ele é de raça; 

Pela língua é periquito,  

Mas o todo é de cabrito, 

E por cabrito ele passa!... 

Por faceiro...por graça... 

Curva-se tanto, que ao vê-lo, 

É pela giba camelo!... 

Mas caminha saltitando, 

E guincha de quando em quando 

Como sagüi amarelo!... 

 

O pescoço é de girafa, 

Tal é o seu comprimento! 

Mas é de raça macaca 

Pois faz a todo momento 

No rosto tal movimento 

Que orangotango parece!...  

O pêlo não se conhece 

Pois anda todo vestido, 
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E trás o rabo escondido 

Porque este não aparece 

 

No momento é fraldiqueiro 

Festejando sempre aos nobres 

Tem faro perdigueiro 

Buscando órfãos com cobres!... 

Metido na chafarrica 

Que, diz ele, ser botica, 

Vive qual tatu na toca!... 

Quem o conhece de perto 

Diz que é mais bobo qu’esperto, 

E dá ao nome de Joca. 

 

K. Brito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Eva do velho Simão647 
 

No dia minha querida, 

Que, ao saltar, caí num valo 

Contigo, que enlouquecida 

Me causaste doce abalo, 

Jurei que o terno badalo 

Do meu coração amante, 

Só por ti palpitaria, 

Badalando delirante!... 

Pois é minha alegria, 

O meu mais doce calmante!... 

 

Dizer a maledicência 

Que eu procuro moça rica, 

São intrigas... tem paciência, 

Pois, tu e minha botica, 

A quem chamam chafarrica, 

Constituem o meu futuro!... 

Nela encontro rendimento, 

Em ti o gozo sedento 

Do negro amor, mais escuro 

Que em borrasca o firmamento!... 

 

Não creias anjo querido,  

No Diabrete brejeiro... 

Teu mulatinho de cheiro 

Só por ti vive rendido!... 

Se às vezes entristecido 

Me vires à suspirar, 

Não é por querer casar 

Com moça branca que seja; 

Pois é preciso que eu veja 
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Que a cozinha é meu lugar! ... 

 

Joca Antunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Disparates648 
 

Quando os Godos e Hotentotes 

Fizeram a Patoléia, 

Mandaram vir os capotes 

Da casa do Zé Corrêa; 

Sabendo disto Messias,  

Foi correndo pro Senado, 

E num discurso exaltado 

Falou contra as soberanias 

Mas Júlio César pescando, 

Q’ele era um bom patoteiro, 

Deu-lhe o lugar de sineiro 

Na igreja de S. Fernando; 

Revolta-se o povo romano 

Contra as leis da Palestina, 

Dispara o povo Troiano 

Para o Império da China; 

Abrahão forma a Judéia 

Ao norte de Cabo Frio, 

“É por isso que o gentio 

Tem nome de raça hebréia” 

Mas sabendo os Filisteus; 

Que Abrahão aqui vivia, 

Pões em pé a artilharia 

Pra derrotar os hebreus; 

Nero, Bruto, e Scipião 

Que fugiam apressados 

Ficaram muito pasmados 

Das proezas de Sansão. 

Estava Cícero entre colchões 

Dormindo bem descansado 

Quando em fraldas, no telhado! 
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Começa a gritar: — LADRÕES!! 

Acode logo Dalila 

Mas pasmou, ao ter notícia, 

Que fôra preso, pra polícia, 

O gatuno do Rei Sila. 

Salomão na Mauritânia 

Combatia os Barbarescos, 

Indo tomar uns refrescos 

Apanhou a carraspana, 

Santa Engrácia a que fugia 

Das chufas do Carnaval, 

Foi no Hotel Portugal 

Tomar uma canja fria, 

Simão Baeta, – o feitiço  

Dos Basílios e Kelès 

Apanhou uns pontapés 

Do cidadão do CANIÇO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Belas letras649 
 

A Júlio Pegado 
 

A amizade650 
 

(VOLTAIRE) 
— Tradução literal – 

 
I 

Para os corações corruptos 

Não foi a amizade feita. 

Ó amizade divina, 

Felicidade perfeita; 

 
II 

Tu és d’alma único impulso 

Onde excesso é permitido; 

Troca de bens todos os males 

A que céu me tem prendido 

 

III 
De meus passos companheira, 

Em quaisquer minhas demoras; 

Em todas as estações, 

E também todas as horas, 

 

IV 
Isolado sem ti fica 

O homem, c’o apoio teu 

Pode ter pluralidade 

E viver em outro eu. 

 

V 
Amizade! Que és o ídolo 

De um justo coração, 
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Coroe teu nome est’obra 

Tu que do sábio és paixão; 

 

VI 

Presida ele aos meus versos 

Como ao coração me dita: 

A cantar tu me ensinaste 

E a conhecer a dita. 

 

 
 

Dr. D.P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Álbum poético651 
Receituário 

Menino ainda de escola 

Que de bengala e cartola, 

Vai a praça namorar, 

Tendo ainda cheiro das fraldas 

E o sinal das palmadas 

Que as mamães costumam dar 

Pega nele pra capar! 

 

Menina que aos quinze anos 

Já dos bailes – p’los maganos 

Muito conhecida é. 

É que passeando na praça, 

Dos namorados a caça 

Todas as noites se vê 

Me inspira pouca fé. 

 

Moça feia e namorada, 

Que ainda c’o a face emplastrada, 

D’alvaiade e vermelhão. – 

E que se julga formosa, 

Como duma branca rosa 

O mais mimoso botão 

Tome tíbia em infusão. 

 

Moça dengosa e taful, 

Que usa pince-nez azul, 

Sem a necessidade de ter, 

Dizendo sofrer da vista 

E os efeitos d’alpista 

Assim procurar esconder 

Amônia deve sorver. 
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Velhos calvos, desdentados 

Metidos a namorados, 

Com presunção de rapaz, 

Merecem que alguns brejeiros 

Ripadas de marmeleiros, 

Lhe dêem de pé atrás, 

Pra que nos deixem em paz. 

 

Velha torta e rabugenta,  

Que aos rapazes afugenta 

De junto as moças que traz 

De fortíssima pimenta 

Um cartucho em cada venta 

Merece por São Gil Braz 

Pra ver-se então o que faz. 

 

Viúvo rançoso, enrugado, 

Que usa cabelo pintado, 

Para as meninas enganar, 

Que é um grande pachola 

Que tem pancada na bola, 

Não há mais que averiguar, 

Precisa croques levar. 

 

Viúva sempre enfeitada, 

A passear é encontrada, 

Na rua de tropel, 

Com certeza, meus leitores, 

Anda a procura de amores, 

Quer nova lua de mel 

Segundo diz a Rachel.                                                                                       

Vasil. 

 
 
 
 



 

Amo!652 
Durante uma quadrilha francesa 

(imitação) 
Se V. Ex. me atendesse! 

Se eu merecesse 

Uma amizade de irmã! 

– En avant! 

 

E depois, não custa nada 

Ser-se amada! 

É mesmo bom, pois não é? 

– Balancé! 

 

Vamos! Diga-me que sim! 

Mas enfim 

Se por acaso ama alguém... 

– Tour de main! 

 

Senhora, suplico... imploro... 

Senão choro! 

Há de amar-me, pois não há de? 

– Promenade! 

 

De assentimento um sinal 

– Não faz mal - 

Podes dar-me... ninguém vê... 

– Transversez! 

 

Um beijo! Não seja má! 

Então dá? 

Mesmo em cheio aqui na face! 

– A vós places!                                                                    Júlio Mouitinho 

(Porto)  
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5.2.2 Textos em prosa 
 
 
 
 

A nau e o artista653 

(conto) 

 

Ao Sr. Gaspar Alves Meira 

 

A noite se aproximava. 

O sol vagarosamente desaparecia na fachada ocidental do horizonte, por 

entre uma rubra e cambiante cinta que indicava o sito em que abismara-se. 

O céu recamava-se de lúcidas estrelas que mimosas fulguravam, 

espelhando-se nas cristalinas águas. 

A lua assomava-se tétrica e funesta, derramando um avermelhado clarão, 

lúgubre como o de uma tocha funerária. 

O mar era quedo como um lago de flores, límpido e sereno como uma 

nuvem em tempo de verão. 

Oscilava brandamente à tona das águas uma opulenta nau de guerra com 

seus velames soltos à morna brisa da tarde, deixando após si uma esteira de alvinitentes 

espumas que se iam perder na raia do horizonte. 

De repente o céu toldou-se de todo, um ruído surdo e prolongado fez tremer 

o vasto oceano; o raio divagou pelo espaço e veio pousar no revoltoso escarcéu. 

Os trovões e relâmpagos sucederam-se continuamente, a marinhagem 

admirada pelos progressos que tomava a tempestade soltou então sua horrífica celeuma. 

– Orça, timoneiro, arriba... bradou o comandante; porém já era tarde novo 

raio errou no espaço e estalando sobre a nau de guerra partiu-a de meio a meio!... 

Ouviu-se um grande grito, uma mão alvejou no ar como que pedindo 

misericórdia, depois nada mais a não ser mar e céu...  

* 

*  * 

Era dia. 
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Um azulado e amortecido clarão, belo como um lúcido cendal de puro anil 

mostrava-se acima do horizonte, dissipando as últimas névoas noturnais. 

O sol com todo o esplendor com que costuma se ostentar durante o mês de 

dezembro erguia-se lentamente pela encosta das montanhas. 

Os campos apresentavam-se matizados de odorífica relva que reverdecia 

aqui e acolá. 

Os pássaros alavam-se de seus luxuriosos catres, indo depor seus festivos 

hinos aos pés do criador.  

Tudo era silêncio a não ser o som brando e indistinto das ondinas, impelindo 

o macerado e dorido cadáver de um pobre moço que os cabelos irisados e gotejantes, 

lábios carcomidos e olhos esbugalhados representava fielmente a estátua da dor e da 

aflição.  

Contemplei aquela fronte pálida e atribulada onde se exemplava o 

verdadeiro toque de poesia e durante a minha muda contemplação levado por uma idéia 

singular afastei os andrajos que ocultavam seu peito e deparando entre eles com um 

maço de amarelentos e velhos papéis, tirei-os e li... 

Era a sua história... 

Dizia assim: 

* 

*  * 

 

HISTÓRIA DO ARTISTA 

 

Embalado pelos cantos da minha mãe que adejavam pálidos e canorosos 

pelo meu ignóbil leito, criei-me. Arrojado para infaustos destinos por uma fatal mão que 

me arrastava, num obscuro antro abismei-me. 

Escuta-me: 

A minha história é um composto de prazeres e de dores, é uma empedernida 

lágrima perdida no âmbito do mundo. 

A infância de minha vida é negra como negra é a nuvem da procela e a 

puberdade sinistra como a perniciosa e relutante asa do abutre. 

Em cada página que ides ler, encontrareis, flores, risos e lágrimas, em cada 

flor, riso e lágrimas observareis a mais nefanda miséria envolta com a poesia. 



 

Fui poeta, no mar cantei as vagas que esguias empinavam-me o batel; em 

terra cantei aquela que povoara a minha imaginação de moço. 

Vou narrar-vos minha história, escutai-a: 

* 

*  * 

Contava eu então oito anos de idade, era feliz; gozava dessa tranqüilidade 

inalterável que só se sabe fruir junto ao lar paternal. 

Uma noite a mulher que se dizia minha mãe chamou-me de parte, 

apresentou-me um punhal cuja lâmina perfeitamente brunida transluzia ao clarão que se 

dissipava da sebosa vela que alumiava-nos como se estivesse aos raios solares; 

perguntei o que significava tudo aquilo, a única resposta foi a ordem de resvalar a polida 

folha no peito daquele que eu chamava pai!...  

Espavorido fugi! ... 

Depois não sei como pude viver: passava os dias mendigando para me poder 

sustentar: quando não me vinha rolar a descarnada mão o azinhavrado vintém da 

caridade era do roubo que me valia.  

Assim passei toda a minha infância: um dia a fome era tanta que eu já sentia 

a febre da morte amornar-se as faces, a boca se me entr’abria insaciável, as pernas se me 

desfaleciam como se começasse-me a faltar o terreno sobre o qual pisava. 

Delirante eu corria pelas ruas em busca de um pedaço de pão, uma migalha 

mesmo podrida contanto que com ele me pudesse saciar: ah! mas eu era um pobre 

louco, todo aquele a que eu estendia minha mão acolhia-me com uma gargalhada de 

desprezo! 

Assim andei muito tempo; de repente quando atravessava sempre com a 

minha desgraçada carreira, uma das mais populosas ruas da cidade, ouvi um som brando 

e acústico que partia duma harpa dedilhada por um velho italiano; admirado e encantado 

pelo instrumento parei e ouvi; achei belas aquelas gratas notas que espiravam e 

renasciam entrelaçadas de tanta tristeza; as lágrimas se rebentaram de meus olhos e 

perplexo pelo entusiasmo de que fiquei possuído aproximei-me e deixei cair minha 

trêmula mão no ombro do rústico filho de Veneza. 

– Que me queres? interrogou ele com voz cavernosa. 

Aprender, lhe retruquei e a palavra se embargou atalhada pela emoção. 



 

O veneziano não retrucou, arrumou o pesado instrumento às costas, 

estendeu o alcatroado chapéu para alguns dos circunstantes, recolheu-o com algumas 

moedas e disse-me: – Vamos. 

Partimos... 

Caminhei, caminhei como esses míseros maltrapilhos que açoitados pela 

desgraça vagueiam errantes pelo mundo inteiro, dormindo ao relento sobre as góticas 

arcadas dos palácios de seus reis, caminhei, atraído por aquele instrumento que me fazia 

divisar um novo horizonte onde transparecia a mais grata ilusão: — a glória! 

Depois de muito tempo duma marcha contínua, sempre guiado pelo italiano, 

paramos enfrente a uma casa lúgubre com uma aparência triste e funesta situada numa 

solitária eminência. 

— Entra, bradou o italiano com a voz atordoadoura que tanto me 

impressionava desde a primeira. 

Entrei ... 

Descrever-vos o que vi?  

Pintar com as verdadeiras cores aquelas que ornavam essa execranda 

morada? 

Quais as tintas e o colorido para desenhar a cor vermelha e vestuta de seus 

muros?      

Oh! meu Deus, é impossível: aquilo era terrível só se poderia comparar com 

o esfumaçado antro de um abutre! 

Uma mulher bela como essa divina madona de Raphael: pálida como o 

retrato de Magdalena quando envolta nos lençóis do leito e iluminada por uma tênue 

luz, uma dessas morenas de cabelos pretos de nossa terra que faz sonhar gozos duma 

outra vida apareceu e lançou-se aos braços do italiano! ... 

Era a sua esposa...  

* 

*  * 

Depois, foi horrível, eu amei aquela mulher... 

E enquanto o italiano corria as ruas, tangendo a canorosa harpa, vibrando 

ternas notas em troca do azinhavrado vintém da caridade, eu e Lúcia entregávamos-nos 

aos doces eflúvios do mais fervoroso amor!... 

Um dia depois da lição que Stanesbal, o italiano diariamente me tomava, 

chamou-me no terraço e disse-me: 



 

– Deves partir, é tempo de me deixares, pediste-me para ensinar-te o 

instrumento para o qual mostravas tenta propensão, penso que tenho feito o que 

desejavas: parte pois! 

Eu senti o coração me pulsar fortemente, as lágrimas se me antolharem, não 

por Stanesbal com quem pouco importava, mas sim por Lúcia, sua mulher, a quem eu 

amava com delírio, com a paixão de meus dezoito anos! Stanesbal vendo o meu silêncio 

tornou assim: 

– Conheço a grande amizade que me votas, percebo as dores que neste 

instante te dilaceram e estas são as mais belas expressões de tua gratidão para comigo; 

porém parte: quem te diz é teu mestre, porque ele conhece a necessidade que há disto. 

– Pois bem partirei, respondi sufocando a raiva que se reconcentrava em 

meu peito e mantendo a custo os soluços que me queriam escapar...    

Quando achei-me só em meu quarto dei largas as minhas lágrimas e dores... 

* 

*  * 

Esperei que saísse Stanesbal para dar parte de tudo a Lúcia. Quando achei-

me só com ela, quando com a voz trêmula, os olhos rasos de lágrimas, o peito 

arquejante, pronunciei palavra por palavra tudo o que se passara com o mestre, Lúcia 

escutou a princípio com sofreguidão depois com uma calma impossível!... 

– Oh! fala, fala Lúcia por compaixão, exclamei eu concluindo a narração. 

Ela fitou-me os negros e expressivos olhos e balbuciou com um acento celeste: 

– Não partas, Tancredo, não me desampares, ah! serás tão ingrato que 

depois de teres roubado um coração pertencente a outrem, o soltes à mercê de uma 

violenta paixão que ele não pode evitar! 

Eu calei-me não soube o que lhe responder: 

– Não partas, continuou ela, não deixes aquela que te consagrou o mais 

delirante amor! ... 

Levantei a cabeça: sai daquele torpor em que jazia e exclamei: 

– Mas se prometi ao mestre!... 

Lúcia ocultou o rosto nas mãos, gemeu e chorou... 

* 

*   * 



 

Ao descambar da tarde, mestre Stanesbal voltou de seu passeio e avisou-nos 

que o não esperasse visto ter que tocar num concerto que havia de prolongar-se até tarde 

da noite... E retirou-se. 

Então continuou a expansão do meu amor e o de Lúcia: novas súplicas e 

novas juras! 

A noite que se passou foi uma noite terrível: noite de suspiros e soluços, de 

dores e lágrimas, de gozos e promessas; finalmente cheguei ao acordo de fugir com 

Lúcia. 

* 

*   * 

Quando a última badalada das doze horas tangia, ressoando pelos alcantis 

das serranias brasilianas: eu e Lúcia chegávamos ao pequeno regato que distava poucos 

passos de casa; nos instalamos numa pequena piroga e soltávamos à vida à mercê das 

ondinas e típica viração!... 

Depois quando já bem afastados estávamos da terra vimos uma sombra 

alvejar na praia, levantar um brado de ódio e desespero, atirar-se na água e aí perecer... 

Era Stanesbal, o mestre. 

* 

*  * 

Embarguei como grumete, num navio que partia para Veneza, Lúcia 

acompanhava-me; durante toda a viagem não passou de um fervoroso gozo: chegando à 

Veneza enjoei-me dessa mulher e uma noite em que ela continuava a suplicar-me que a 

não abandonasse, lancei-a nas águas que cercam a ponte do Rialto. 

Ainda estive aí nove anos, correndo com minha harpa todos os alcazares e 

tabernas que encontrava para poder viver; depois achei quem me quisesse de novo 

transportar... Parti... 

O barco no qual navego vai soçobrar, sei que vou morrer, não me resta 

salvação... 

Lúcia... perdão... 

* 

*  * 

Aqui concluía-se a história do Artista, lancei os olhos sobre o sereno lago 

cujas águas brandas deslizavam-se, desviando o corpo do mancebo e levando-o para a 



 

banda do norte, contemplei ainda uma vez aquele rosto pálido e tão bem moldurado e 

uma lágrima que furou-me de meus olhos vai o ser perdão. 

 

Rio Grande, dezembro de 1875. 

Argemiro Galvão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Romance654 
 
I 

 
Juca era por este tempo uma feliz criança de seus doze para treze anos. 

Como filho que era de um pobre sapateiro da Macega não envolvia-se com a 

classe privilegiada dos nobres que só queriam o esmagar sob o tacão do desprezo ou 

com seus arrotos de vaidade. 

Para ele filho do velho André que pobre como era vivia unicamente do seu 

trabalho tirando daí seus únicos recursos de subsistência, e quantas vezes, quando a 

miséria batia-lhe a porta não brotariam as lágrimas nos amortecidos olhos do velho 

chefe a dizer a sua esposa: – Mulher, não temos pão!? 

Oh! frase hórrida que esvoaça lúgubre e tétrica por todos os corações como 

passa a negra e horrenda nuvem da tormenta sobre um rutilante sol de agosto! 

Oh! a que palavras ou a que rodeios poderá recorrer um pobre para dizer a 

uma família: – Não temos pão!? ... 

E, no entanto bastantes vezes se ostentou tal situação ante André sem que 

ele esmorecesse ou que fosse anunciar tal a sua esposa e filhos; ao contrário com um 

ardor desmentido a sua idade empenhava o martelo e não esperava que sua esposa 

sentisse a falta e lhe viesse dizer. 

André era pois um cidadão honrado e probo e contra o qual nunca se 

levantou um único aleive. 

Bem diferente do pai: diziam ser o pequeno Juca a quem chamavam: — o 

Diabrete, o qual apesar da traquinagem de criança não seguia, como constava, uma 

estrada oposta a aquela que havia traçado o velho André. Juca, como dissemos, contava 

com seus doze para treze anos, quando muito, era o bem aperfeiçoado tipo brasiliano e o 

modelo de virtudes então representado em forma de criança. 

Quantas vezes não dizia ele em casa ter perdido o dinheiro que lhe haviam 

dado para as compras, por ter dado a algum pobre maltrapilho que chorava com fome 

em algum canto da rua!?  

E, entretanto toda a população da Macega chamava contra o Diabrete por 

inúmeras ardilezas que ele operava. 
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E era um viver alegre o dessa pobre gente longe do farfalhar dos prazeres 

mundanos: se uma nuvem de tristeza pairava hoje sobre seus bondosos semblantes era 

desfeita amanhã por uma inabalável felicidade fruída por longos dias!  

André, o velho André, estimado por todos dos arredores adiantava-se em 

anos e via enfraquecer o braço único sustento da família; pouco depois morreu, deixou 

porém um digno sucessor: – Juca, o Diabrete.  

II 

Corria o ano de 1850: Juca o menino que durante a vida de seu pai tornara-

se popular pelo ódio que suscitara devido às artimanhas praticadas com a vizinhança; 

Juca aquela criança de doze anos hoje conta seus dezesseis e deixa ver sobre aquelas 

faces tostadas, aquele olhar cintilante, o caráter austero de um bom cidadão e de um 

chefe de família. 

Era por uma tépida tarde do ano que acabamos de indicar: o céu era despido 

de nuvens, e a raia do horizonte mostrava-se límpida como a mais cristalina água do 

mais puro regato. 

Esta parte do Rio Grande, que hoje chamamos Macega era a mesma coisa 

d’então, apenas existia a beira da praia um pequeno casebre onde vivia a família do 

falecido André; aí sob aquele frágil teto que o menor sopro de ventania podia derrubar 

fôra onde vivera um homem durante setenta e um anos não manchou sua prole nem seus 

antepassados com o menor estigma que fosse e como lembrança desses tempos idos via-

se arrumados a um canto os velhos utensílios de ofício do antigo trabalhador!  

Era pois uma bela tarde do ano de 1959 a pouco que coara-se às 5 horas, 

compassadamente tangidas pelo sino da Capitania do Porto: na porta da cabana do velho 

André via-se de pé o busto venerando daquela que sempre fôra a sua fiel companheira e 

de seu filho Juca, o Diabrete. 

O mancebo destilava do seu semblante um ar triste e pensador e mesmo seus 

olhos apresentavam-se saturados de lágrimas é que era o dia 24 de julho, dia em que 

baixara a tumba seu pai, aquele que lhe dera o ser! 

Mãe e filho conservaram-se até então mudos, com os olhos fitos para uma 

pequena canoa que se achava amarrada a uma estaca existente na beira da praia. 

Ao braço do moço estava uma rede de pescaria com todos os seus 

acessórios, finalmente quem rompeu o silêncio foi Juca: 



 

– Mãe, disse ele com a voz sumida pelo pesar, eu vou partir a tarde morre, 

cinco já deram e antes das seis devo estar com os outros. 

A velha por única resposta estendeu-lhe a mão que ele respeitosamente 

beijou. 

Dois minutos depois resvalava faceiramente à tona d’água a frágil canoa que 

ia em busca do peixe com o que negociava o mísero Diabrete: 

– Oh! viver insano! Exclamava ele dolorosamente impelindo o barco contra 

a correnteza das águas, oh! viver insano! Eis-me obrigado a existir como o esquimó 

afrontando esse escarcéu que parece escarnecer de mim mesmo!? E o mísero chorava 

pela sorte que lhe fôra destinada.  

O sol desde a muito ocultara-se por entre os alcantilados cômoros de areia 

ornados de soberba terra rio-grandense, as estreitas expandiam-se pela imensa abóbada 

celeste como que disputando a primazia. 

Juca que esperava encontrar diversos companheiros de pesca havia se 

iludido: preparava pois para lançar a rede quando ouviu o rumor dum escaler que dele 

se aproximava, mais que ligeiro procurou ocultar-se, porém era desnecessário o recém-

chegado tomava um rumo contrário ao seu: admirado porém pelo noturno viajeiro 

acompanhou-o de longe; a lua acabava de assomar e seus raios alvinitentes partindo as 

diferentes camadas atmosféricas veio destintar a cena que ia então passar. 

O escaler que Juca seguia parou e um vulto que assentado vinha em sua 

proa levantou-se; Juca porém dirigiu-se para o sítio em que fôra lançado um fardo e 

pode levantá-lo antes de abismar-se; era uma mulher!... 

O do escaler, vendo a pessoa de Juca disparou a carabina: o Diabrete 

respondeu com uma gargalhada. 

III 

Numa das ilhas fronteiras a nossa cidade, na denominada Dos Marinheiros, 

elevava-se neste tempo uma exígua, denegrida e mísera casinha, que agasalhava o mais 

hospitaleiro casal dessas paragens. 

É aí que pela tarde seguinte ao dia em que tiveram lugar os acontecimentos 

que acabamos de narrar, vamos encontrar indolentemente recostada à janela com olhos 

fixos para o rio que caudaloso dilata-se até o espaldar da cidade do Rio Grande uma 

interessante moça de dezesseis anos, adereçada dessa atrativa beleza das mulheres de 

nossa terra e pálida como essa esculpida estátua do amor de Raphael Sanzio! 



 

É ela a bela e caritativa Amália, filha do velho Augusto, chamada por todos 

os arredores: a flor da esperança! 

A tarde começava a tresmalhar, o extenso manto noite estendia-se pela 

ampla cúpula brasiliana, enastrando-se de lúcidas estrelas. 

Amália com as castanhas tranças negligentemente atiradas às costas, vestida 

de branco e com os negros olhos fixos na ingente bacia, parecia absorta em muda 

contemplação. Entretanto a noite continuava a descambar, o céu enchia-se de capalhos 

noturnais, e um ar refrigerante se fazia sentir, não obstante Amália ainda esperava por 

aquele que lhe fizera trocar a paz e a alegria d’outros tempos pela inquietação motivada 

então pelo amor! 

Pobre e infeliz criança: quem te viu ontem naquela natureza esplêndida em 

que vivias e te vê hoje triste e pensativa contando da janelinha de teu receptáculo, as 

ondinas que n’areia brincam. 

Lembra-te! Quando criança que fugaz corrias pelas campinas a cata das 

borboletas que incautas voltejavam sobre tua formosa cabeça com elas tecendo lindas 

coroas e indo depô-las aos pés de teus paizinhos!? 

Ah! hoje tudo se transmutou: desde o dia que estavas brincando na praia e 

viste aquela afoita canoa, governada por aquele moço moreno, desde este dia cativa de 

coração ficaste! 

Pobre infeliz criança! 

Amas menina, devias neste teu grato cismar, estes infindos e túrbidos 

horizontes onde transparece negro e horrível impossível. 

Oh! eu te lamento infeliz criança, tu levas teus púrpuros lábios a quebrada 
taça que quando aí chegar já estará esgotada.  

 
* 

*   * 
A noite estava de todo. 

O céu era límpido como a consciência do infante em único capalho 

enrugava sua fronte, a lua assomava vagarosamente despindo um pálido clarão como o 

reflexo de uma espada. 

Amália ainda conservava-se meditativa na janelinha, quando foi despertada 

de suas gratas cogitações pela trêmula voz de seu velho pai que lhe dizia: 

– Já é tão tarde, minha filha, não seria boa que te recolheste? 



 

– Ah! é o papai? exclamou a moça com a entonação de quem se havia 

assustado. 

 – Sim; é ele mesmo, mas porque te assustaste e coraste ao ouvires a minha 

voz? 

– Nada, balbuciou a jovem laconicamente. 

– Ainda, confessa, diz que não viste ainda hoje ele...  

– Tem razão, meu pai, Juca se esqueceu de mim...e a menina desatou num 

copioso pranto.  

Argemiro Galvão 

Continua. 655  
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Folha Íntima656 
A **** 

Mon coeur est plein, je veux pleurer! 
                                                                    Lamartine 

 
Mulher, tu conheces-me? Conheces por ventura a causa das precoces e 

abundantes rugas que me afeiam o macilento e pálido rosto, das cãs que me ornam a 

fronte, dando-me a primavera da vida o aspecto de um sexagenário ou antes de um 

cadáver envolto em alva mortalha, levantando-se da tumba!... 

Se o ignoras lança um rápido olhar ao passado, busca em tua consciência (se 

é que a tens), e o verme do mais requintado remorso t’o ensinará!... 

Se porém a consciência, a exemplo dos bons sentimentos, já te abandonou, 

ou se atiraste sobre o nosso passado o véu do esquecimento, ouve-me: 

* 

* * 

Escuta, mulher... Eu sou o vagabundo das ruas e praças: ébrio insaciável de 

vinho, rolando em noites de sereno luar, o mesmo que em noites de procelosa tormenta 

por sobre as calçadas das ruas cedendo ao peso do álcool!... 

Eu sou o homem descrente e séptico, que já amou como se ama uma vez na 

vida e que já viu sorrir-lhe o mais vivificante raio da doce esperança de um provir 

venturoso!... 

E sabes mulher, o que faço embriagando-me, entregando-me em corpo e 

alma à desenfreada bacanal e orgia?! 

Afogo em taças repletas de vinho um sentimento íntimo, que me rasga as 

entranhas como o mais agudo punhal! 

E sabes, mulher, porque tão cedo eu sou descrente e abandonou-me a luz da 

mais fagueira esperança?!... 

Eu t’o direi ... porém enche essa taça, quero buscar-lhe no fundo a 

reminiscência de meus dias felizes, e após contar-te a história de minha vida, - drama 

em que representas o principal e mais hediondo papel!...  
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Oh! sim, como e doce este licor! Enche novamente, que preciso de luz, e é 

essa a que mais me alumia. 

Agora sinto que tenho forças para prosseguir minha narrativa. 

* 

* * 

Eu era uma criança quando te conheci. Meu coração jazia inerte, dormia o 

sono tranqüilo da inocência para acordar vítima da mais cruel e triste realidade!... 

Então amei-te, mulher, como se deve amar ao Cristo, o santo mártir do 

Gólgota, que para nos remir expirou inocentemente na cruz do Calvário! 

Amei-te como o aflito nauta à mercê do vasto oceano que ama a bonança 

que segue a uma horrível borrasca, durante a qual julgou-se próximo a tocar o termo da 

existência!... 

 Abri-te o livro de meu coração e te fiz ler suas douradas páginas. 

E tu juraste-me amor eterno! 

* 

* * 

E eu acreditei em tuas satânicas palavras, e deixe-me arrastar ao sacrifício 

do mesmo modo que Adão foi levado à perdição pela primeira mulher!... 

E tu me iludiste impiedosamente e lançaste-me n’alma a tenebrosa noite do 

desengano... 

E hoje busco esquecer-te, mas é em vão! 

Tu és o gênio mau que me persegue incessantemente como minha própria 

sombra!... 

* 

* * 

Meu Deus!... Sinto na cabeça o fogo das caldeiras de Belzebu! 

Mulher, ampara-me que eu caio!... 

* 

* * 

Mas que tens? Por que choras?! 

Ah! Tuas lágrimas fingidas não mais me comoverão! 

Enxuga esse pranto, que é veneno corrosivo vertido na chaga que abriste em 

meu coração!... 



 

Sorri agora como n’aquela ocasião que passando em teu dourado coche 

quase sobre meu corpo inerte, lançaste-me às faces a lama levantada pelas patas de teus 

fogosos cavalos! 

Sorri com aquele sorriso infernal, que tinhas nos lábios no dia em que de 

joelhos e com sinceras lágrimas de sangue eu implorava de ti compaixão para minha dor 

imensa! 

Oh! Não chores agora, que tuas lágrimas, bem longe de mitigar, aumentam 

meu acerbo sofrimento! 

E chora sempre! 

E eu cantarei? Oh, sim, cantarei, que a vingança é doce. 

Ouve: 

* 

* * 

A mim que me importa que escarneça o mundo 

Do amor ardente que me inflama o seio, 

Se apenas quero da mulher perdida 

Impuro beijo que me causa enleio?! 

 

A mim que importa que me chamem louco 

Se dela compro o infiel carinho? 

Contente eu fico em conchegá-la ao peito 

Quando fermenta na cabeça o vinho! 

 

Oh! Como é belo em acelerada orgia 

Fruir um beijo da mulher venal!... 

Que importa seja fementida ou falsa, 

Se a compro ao peso do vil metal. 

 

Mas que alegria, que o infinito gozo 

Acho no vinho que me faz viver! 

Quanto mais bebo, mais sedento fico 

Do néctar doce que me dá prazer! 

 

A mim que me importa que escarneça o mundo 



 

Do amor ardente que me inflama o seio, 

Se apenas quero da mulher perdida 

Impuro beijo que me causa enleio?! 

 

Vai-te, mulher, sinto que se apodera de meu corpo imundo doce sonolência! 

Deixa que eu durma, e esqueça nos braços de Morfeu ao menos que tu és 

meu algoz, - e eu... o mártir de teu amor!... 

Adeus !... 

 

Rio Grande, 25 de outubro de 1878. 

J.A.Castro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

A probidade recompensada657 
 

Tsing-Tai , negociante de Chen-Si, indo a Mong-Tsing, a fim de comprar ali 

algodão, trouxe consigo uma bolsa contendo cento e setenta onças em dinheiro. Durante 

a passagem da estrada que passa perto da montanha Song-Thia, deixou cair sua bolsa 

sem perceber, continuando o seu caminho. No dia seguinte, um pobre lavrador se nome 

Chi-Jéon achou a bolsa, cultivando o seu campo. Longe da idéia de guardar o tesouro, 

tomou a iniciativa de o restituir, e com esta tenção, trabalhou até a noite no mesmo lugar 

onde achara a bolsa, na esperança de ver o proprietário. Não aparecendo ninguém, Chi-

Jéon voltou para a casa, e mostrou o achado a sua mulher; ela exclamou logo: 

– Oh! Meu amigo, não pense em guardar este dinheiro, pois que não nos 

pertence. Prefiro viver pobre do que apropriar-me dos bens dos outros. Procure 

encontrar aquele que o perdeu. 

Tsing-Tai chegando à hospedaria mortificou-se bastante dando pela falta do 

dinheiro, mas ignorando totalmente onde a bolsa caíra, e persuadindo que seria inútil 

procurá-la, publicou um aviso, que foi afixado nos quatro ângulos da cidade; prometia 

repartir a soma com aquele que a trouxesse. 

Chi-Jéon soube o que se passava e sem perder um momento, ele foi ter com 

o primeiro mandarim da cidade. 

– Achei a bolsa, disse ele, mandai chamar o negociante de Chen-Si, e 

dirigindo-lhe algumas perguntas, conhecerei facilmente se a bolsa lhe pertence ou não. 

Tsing-Tai foi chamado, e como pode descrever minuciosamente a forma da 

bolsa e a quantia do dinheiro que a mesma reservava, sua reclamação foi satisfeita. 

Teve o extremo prazer de receber a bolsa tal qual a tinha deixado cair da 

mala. 

Transportado pela alegria da agradável surpresa, Tsing-Tai abriu a bolsa e 

dirigindo-se para quem a achara, lhe disse:  

– Prometi repartir minha bolsa com aquele que m’a entregasse: desejo agora 

cumprir com a minha promessa. 

– Não, respondeu o lavrador, não tenho algum direito sobre o mesmo, todo 

o conteúdo da bolsa vos pertence e não quero nenhuma onça desta quantia. 
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A recusa de Chi-Jéon não desanimou o mercador reconhecido: contou 

oitenta e cinco onças e insistiu com o lavrador para que as aceitasse; foi em vão. 

Como tudo isto se dava em frente da casa de Chi-Jeón, alguns de seus 

vizinhos foram testemunhas do seu admirável desinteresse. 

Enfim, Tsing-Tai vendo seus esforços inúteis e desejoso para da prova de 

gratidão, adotou um outro plano. 

Pôs cento e sete onças de lado, e tomou as outras sessenta e três onças na 

mão, dizendo: 

– Não quero iludir-vos, as cento e sete onças que acabo de meter na  bolsa, 

são emprestadas, mas as que tenho na mão são bem minhas, e espero que não hesitareis 

mais em aceitá-las. 

– Não, respondeu Chi-Jeón, não tenho direito nem a uma, nem a outra parte, 

ambas vos pertencem e devei guardá-las. 

Todos os assistentes ficaram encantados deste bel rasgo de honestidade, e 

foram ter imediatamente com o mandarim – governador, e contaram-lhe o ocorrido. 

O governador, igualmente impressionado pelo nobre desinteresse e 

querendo torná-lo patente ao público, fez vir o lavrador e o mercador: informou-se de 

cada particularidade relativa à bolsa, e concluiu fazendo um relatório especial ao vice-

rei de Ho-Nan, a província onde se dera este fato. 

O vice-rei mandou um presente de cinqüenta onças ao honesto lavrador e a 

sua mulher, como recompensa de suas virtudes. 

Ainda não contente com as provas de aprovação, o vice-rei ordenou ao 

tesouro geral da província de registrar esta bela ação, e de mandar cópias para todas as 

direções a fim que o povo pudesse aproveitar um exemplo tão digno de louvor. 

O governador do Mong-Tsing erigiu mais tarde em momento em frente a 

casa de Chi-Jéon, e finalmente considerou o fato tão importante para ser comunicado ao 

imperador. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Assim são todas!658 

 
Éramos duas crianças quando nos vimos pela primeira vez. 

Há talvez dez anos. 

Eu mal podia prever que aquela criaturinha, meiga como um raio da lua, 

pura como o sorriso de um anjo, dócil como a expressão suavíssima das madonas de 

Rafael, fosse mais tarde a causa de uma grande tempestade que para sempre assombrou 

o céu profundo e azul da minha vida. 

Crescemos. Um dia, perdi-a na senda tortuosa da existência, para encontrá-

la depois nas paragens do futuro. 

Era outra. Toda presunção e orgulho, tinha na fronte a altivez majestosa de 

uma rainha. 

Já não conservava aquela dulcíssima candidez dos seus primeiros anos. 

Tinha o olhar ardente e buliçoso como os das filhas da Andaluzia. Sangue 

puro e abundante corria-lhe nas artérias. 

* 
*  * 

E no entanto, amei-a com toda a impetuosidade insofrida dos meus 

primeiros anos. 

Uma dessas paixões violentas assaltou-me o coração, onde inteira gravei a 

imagem tentadora daquela criatura. 

Foi um delírio, mais ainda, uma loucura! 

* 

*    * 

Inutilmente procurava apagar da memória o nome dela, que eu balbuciava 

com a expressão dolorosa do sofrimento íntimo e profundo. 

Em vão. 

Sua imagem seguia-me como a sombra funesta do meu corpo. 

Era uma tentação diabólica! 
* 

*    * 
Ela compreendeu afinal a grandeza do meu afeto e jurou-me, jurou-me um 

desses amores impossíveis, loucos, desesperados que só esvoaçam na imaginativa 

mente enferma dos poetas. 
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E eu acreditei-a. 

* 
*    * 

Uma tarde, à luz indecisa do crepúsculo, trêmula com a voz docemente 

comovida, disse-me:  

– Se tu me enganasses, que seria de mim, Jorge! 

– Nunca, juro-te que nunca! Amo-te com todas as forças de minha alma! 

Não tenho um pensamento que não me venha de ti, um instante de alegria que não veja 

bebido na luz puríssima de teus olhos. Sem o teu amor, eu não poderia avançar um só 

passo na carreira escabrosíssima da vida, sem que, e sentisse enfraquecer. 

– Não me fales assim que me entonteces, exclamava ela envolvendo-me em 

um desses olhares longos e profundos e comprimindo apaixonadamente uma das minhas 

mãos. 

– Juras, então que nunca me esquecerás, lhe disse. 

– Juro por Deus que nos contempla neste momento... Nunca te esquecerei! 

* 
*    * 

Dias depois fui encontrá-la tristemente recostada ao branco peitoril da 

janelinha do seu quarto, acenando o derradeiro adeus ao novo amante que partia. 

Ditosa criatura! 

És bela como um raio de sol em esplêndida manhã, traiçoeira como o canto 

enganador das perfídias sereias. 

Ai, de quem confia em teus sorrisos! 

 

Janeiro de 1879 
Jayme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uma aventura659 
 
I 
 

Não faltará algum que taxe de inverossímil a pequena história que me 

propus narrar, sem lhe omitir ou acrescentar a mais ligeira circunstância. 

Enganam-se redondamente. 

O caso deu-se; e se nos obrigassem por inqualificável exigência a declinar 

personalidades, não nos veríamos certamente embaraçados. 

Essa interessantíssima cena que tanto tem de ridícula quanto de original, foi 

presenciada por dois perigosíssimos leões que atravessam nossa sociedade com a 

arrogante impertinência dos D.Cesares de Bazan ou dos D. Juans de Taberna. 

Em suma: quem quiser que nos acredite: vamos à história. 

 

II 
 

Carlos (suponhamos que assim se chamasse o curioso herói desta ligeira 

narrativa), era um pobre diabo que para ai vivia sem eira nem beira, porém tinha 

raríssima habilidade de ostentar uma existência farta e milagrosa, como se dispensasse 

francamente das Minas de Potosi. 

Imprestável como qualquer calhambeque de nossa flotilha, sem jeito para 

adquirir na sociedade uma posição que lhe granciasse o respeito dos honestos e a estima 

das famílias que se prezam, tratou desde os seus primeiros anos de estudar a melhor 

maneira de viver à custa dos incautos, sem contudo arriscar seu nome a ir um dia 

aumentar os registros da polícia. 

Carlos vestia irrepreensivelmente, calçava com uma elegância admirável, e 

tinha um físico que podia sem escrúpulo servir de modelo a qualquer escultor de nossa 

terra. 

A moral, Deus nos acuda! Estava em pior estado que as obras da nova 

alfândega, quero dizer – caindo aos pedaços. 

O nosso herói tinha a grande habilidade de se fazer convidado para todas as 

reuniões. 

Não havia baile, concerto, sarau ou jantar onde ele não estivesse. 

Os jantares então eram a sua especialidade. 
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No teatro, de binóculo em punho, dominava a situação, na frase predileta do 

Fernandinho, do místico cantor da semana santa! 

 
III 

 
Uma noite... representava-se em nosso teatro um drama de efeito que tinha 

conseguido despertar o interesse e a curiosidade pública. 

A platéia formigava, os camarotes estavam literalmente atopetados e as 

galerias ameaçavam abater ao peso dos robustos e econômicos apreciadores da arte. 

Era uma casa esplêndida! 

Carlos lá estava entre um grupo de rapazes da sua condição, de binóculo em 

punho, percorrendo todos os camarotes com a vivíssima curiosidade de um amador do 

belo. 

Era sem mais nem menos um glutão extasiado ante uma abundantíssima 

mesa de soberbos acepipes. 

De repente fixou com audaciosa impertinência o seu pequeno binóculo de 

marfim em um dos camarotes da primeira, e deixou escapar uma parva exclamação de 

espanto. 

Tinha-o atraído uma encantadora mocinha de olhos negros rasgados, de tez 

morena aveludada, em cuja fronte transparecia a soberba altivez das criaturas olímpicas. 

Quando ela reparou na insistência provocadora com que Carlos a olhava, 

dirigiu para ele um desses misteriosos e enigmáticos sorrisos que deixou o nosso herói 

completamente transtornado. 

O leão acreditou logo de si para si haver adquirido mais uma gloriosa 

conquista. 

O espetáculo correu sem que ele se apercebesse de semelhante coisa. 

Durante a apresentação, não afastou os olhos um só momento da encantadora morena, 

que maliciosamente segredava ao ouvido de uma esbelta mocinha, de que ainda teremos 

ocasião se nos ocuparmos, a propósito de uns buliçosos e extravagantes amores.  

É uma segunda história com certo fundo de originalidade, que o número 

seguinte pretenderemos oferecer à apreciação das leitoras. 

 

 

 

 



 

IV 
 

Ao terminar o espetáculo foi Carlos prontamente colocar-se no saguão do 

teatro, à espera de ver passar aquela formosíssima criança por quem já se confessava 

irresistivelmente apaixonado. 

Carlos tinha essa virtude, apaixonava-se com a velocidade de uma 

locomotiva e esquecia com a rapidez rigorosamente telegráfica. 

Daí a pouco surgia ela do acanhado corredor dos camarotes da direita, e ao 

frontear o nosso herói, envolveu-o num desses longos e prometedores olhares que o 

deixou trêmulo, indeciso, perplexo, capaz de fazer explosão. 

A moça cumprimentou-o ainda com um ligeiro aceno de cabeça e deixa-lhe 

aos pés um botão branco de camélia. 

Ele ao levantar a flor estava atônito, e ao mesmo tempo radioso de alegria, 

de orgulho e de vaidade. 

Nessa mesma noite deu enfaticamente conta de sua nova conquista a uma 

súcia de rapazes devassos e petulantes, com quem se encontrou em uma mesa do hotel. 

Riram-se parvamente dos frescos amores do seu amigo; incensaram-lhe a 

vaidade, lisonjearam-lhe a explorar a mina que prometia soberbos resultados. 

Isso tinha muito de significativo e de revoltante cinismo.  

 

V 
 

Decorreram alguns meses: durante esse tempo raro, era o dia em que o 

enfrascado leão não passava meia dúzia de vezes em frente à janela daquela simpática 

criaturinha que fazia o objeto de sua improvisada paixão. 

Não obstante, coisíssima alguma havia progredido os calculados amores do 

nosso dândi; pelo contrário, ela já se mostrara visivelmente aborrecida; circunstância 

esta que não passava totalmente despercebida para Carlos. 

Estavam as coisas neste ponto quando resolveu ele tomar uma deliberação 

decisiva e corajosa. 

Pediu-lhe uma entrevista. 

No dia seguinte Carlos recebia este bilhete que o deixou ébrio de 

contentamento: 

‘Venha: espero-o às onze horas da noite por debaixo da janela do meu 

quarto. 



 

‘Seja discreto. ’ 

 
Eram pouco mais de dez horas, e já o impaciente rapaz trêmulo palpitante e 

perfumado desde a ponto dos pés até a raiz dos cabelos, esperava impacientado ver 

abrir-se a tentadora janela aí assomar o vulto airoso as suspirada amante. 

 

VI 
 

À noite esta escura como a consciência de um réprobo e fria como a lâmina 

de uma espada. 

O sino da nova alfândega anunciava vagarosamente a hora desejada, e uma 

forma esbelta de mulher assume cautelosamente o peitoril da sacada. 

Carlos aproxima-se ao mesmo tempo em que uma tremenda bacia d’água 

sacudida pelo braço possante da cozinheira apanhou-o de surpresa. 

Duas gargalhadas sonoras retiram no espaço, um ai aflitivo e trêmulo cortou 

o silêncio profundíssimo da noite... e nada mais se ouviu. 

Carlos seguiu vagarosamente caminho de sua casa e outro vulto, em 

companhia do meu amigo A ***, foram dar parte do ocorrido a uma dúzia de 

companheiros, que a essa hora se agrupavam à mesa redonda do popularíssimo hotel do 

Nascimento. 

Pobre Carlos! 

 
Rio Grande – 1879 

Francílio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Um hemisfério nos teus cabelos660 

(poema em prosa) 
 
Deixa-me respirar por muito tempo, por muito tempo, o odor dos teus 

cabelos e mergulhar neles o meu rosto todo como um homem sedento na água de um 

regato; deixa-me deslocá-los, agitá-los com a mão, como um lenço perfumado, para 

sacudir recordações no ar. 

Se pudesse saber tudo o que eu vejo! Tudo o que eu sinto! Tudo o que leio 

nos teus cabelos! Minh’alma viaja sobre ele o perfume como a alma dos outros sobre a 

música. 

Teus cabelos contem um sonho inteiro cheio de velas e mastros, há entre 

eles grandes mares cujos ventos me levam para climas deliciosos onde o céu é mais azul 

e mais distante, onde a atmosfera é perfumada pelos frutos, pelas folhas e pela pele 

humana. 

No oceano de tua coma eu entrevejo um porto formiculante de cantos 

melancólicos, de homens robustos de todos os países e de navios de todos os feitios 

recortando com as suas arquiteturas finais e complicadas o fundo azul de um céu imenso 

onde se pavoneia o eterno calor. 

Nas blandícias da tua coma eu reencontro os langores das longas horas 

passadas sobre um divã, na câmara de um belo navio embalado pelo vaivém 

imperceptível das águas do porto, entre vasos de flores e taças de refrescos. 

No ardente lar da tua coma eu respiro o cheiro do tabaco misturado com o 

ópio e açúcar, na noite da tua coma eu vejo resplandecer o infinito do azul tropical: nas 

margens alcatifadas da tua coma eu me embriago com os aromas combinados de 

alcatrão, musgo e óleo da palmeira.  

Deixa-me morder por muito tempo as tranças pesadas e negras. Quando 

trinco os teus cabelos elásticos e rebeldes, ai! parece-me que estou comendo 

recordações e saudades. 

 

De C H Baudelaire 
G.R.  
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Duas palavras661 
(A  E.M.M.) 

 
Um momento antes de me debruçar sobre estas tiras, por onde a pena vai 

correndo com a rapidez vertiginosa de uma locomotiva, estive, de um canto do meu 

gabinete, contemplando numa indolência verdadeiramente oriental, as espirais do fumo 

que levantavam do meu cigarro de papel. 

Nessa atitude, relanceando distraidamente os olhos para a parede que me 

ficava na fronteira, dei com o retrato de C..., aquela interessante colegial que tu há dois 

anos conheceste e de quem ainda conservo bem vivas recordações. 

Ao contemplá-la parecia-me que as feições se lhe animavam. Naquela fronte 

espaçosa e inteligente havia ainda alguma coisa que me falava intimamente ao coração. 

Tive saudades dela, dos instantes que ao seu lado passei, embebido nas 

repetidas juras de amor. 

Do seu amor! Repara que ironia! 

* 
* * 

Estive então por longo tempo com os olhos presos naquele busto simpático 

e atraente, lembrando interessantes episódios, cenas provocadoras, cujo estranho 

colorido há de pouco a pouco ir desaparecendo em lúcidas exalações. 

Que queres, se tudo é mutável neste mundo? 

Recordo-me de lhe ter muitas vezes jurado amá-la eternamente. A intenção 

era boa, porém o destino... 

Sem suspeitar enganavam-nos mutuamente, com um desplante próprio de 

namorados. 

* 

* * 
Sem que eu te saiba explicar as razões. Comecei a sentir por C..., depois de 

certo tempo, uma frieza crescente. 

Já não lhe achava vivacidade; sua conversação parecia-me banal e seus 

repetidos protestos cediços e monótonos. 
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Ela compreendeu esta mudança e procurou um meio curiosamente 

estratégico de me estimular ciúme. 

* 
* * 

Uma tarde estávamos debruçados ao peitoril de uma janela, que dava de um 

gabinete para o quintal. 

C... brincava distraidamente com um romance que estivera lendo momentos 

antes de eu entrar. 

Tomo-lhe das mãos o livro e continuando a conversar, folheava-o ao acaso. 

De repente dou com um pequeno papel azul a que não ligaria a mínima 

importância, se ela não procurasse rapidamente apoderar-se dele. 

Depois de uma cena cômica, cuja lembrança ainda me faz rir, consegui ler 

as seguintes linhas: 

“Meu I 

Não tens razão para duvidares de mim, e muito menos para acreditares na 

existência de um rival. 

Amo-te. 

Tua C...”  

 

Estava atônito com a surpresa. 

Ela triste, confusa e cabisbaixa, esperava provavelmente o desencadear da 

minha cólera, a explosão raivosa do ciúme. 

Compreendi a estratégia e disse-lhe simplesmente passando lhe o papel às 

mãos: 

– Aconselho-a a mandar fazer entrega deste bilhete, antes que mais alguém 

lh’o surpreenda. 

E tratei de reatar a conversação tão singularmente interrompida. 

* 
* * 

Perdeu a cabeça e olhou-me por um momento: atirou-se me nos braços com 

os olhos rasos de lágrimas e alma cheia de arrependimento. 

Foi a segunda vez que eu a beijei! 

Depois... 

E não posso apagar esta lembrança! 

Rio Grande, abril de 1879. 
Lúcio de Castro  



 

 
 
 
 

Primeiro Beijo662 
 
I 

Quando não sei: lembra-me apenas que estávamos indolentemente 

debruçados ao estreito peitoril de uma janela. 

Era a hora melancólica do sol posto, em que a poesia morna dos líricos 

estafados, transbordava da ampla taça da natureza. 

Uns rumores vagos e confusos como as notas perdidas de um concerto 

enorme, lá muito longe, no seio adusto de uma floresta virgem, vinham lânguidos e 

sonoros casar-se à música suave dos nossos íntimos protestos. 

A lua desgrenhada messalina, que se levantava cambaleando o leite quente 

das orgias, sacudia a coma prateada da longa cabeleira, por sobre as cristas azuladas das 

cordilheiras cinzentas. 

Vinha pálida e como que embriagada pelo delírio voluptuoso do 

sensualismo torpe. 

II 

C** tinha os olhos fitos nos meus olhos, e a luz baça daquelas pupilas 

negras e rasgadas, era sintoma de um desejo libidinoso, de um apetite excitante que 

naquele momento lhe inflamava o sangue alvoroçado. 

Tinha-se apoderado dela um amolecimento indefinível, uma languidez 

doentia. 

Tomei-lhe uma das mãos e comprimi-a nervosamente entre as minhas que 

escaldavam. 

Senti que um tremor convulsivo sacudia-lhe os membros brancos como a 

flor da amendoeira, macios como a felpa aveludada de um pêssego e caprichosamente 

arredondados, como se houvessem brotado de uma arrojada concepção helênica. 

Naquele momento era ela capaz de todas as loucuras, suscetível a todos os 

desvairamentos. A uma palavra minha precipitar-se-ia de olhos fechados no mais escuro 

dos abismos. 

Eu não supunha que aquela criança aparentemente cálida como uma inglesa, 

ocultasse a índole incendiária de uma grega, o temperamento explosivo de uma italiana. 
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É frio o gelo e tem vulcões no seio! – bem disse o poeta. 

 

III 
Não me pude conter. 

Enlacei-a desvairado pela cintura flexível como a haste de um lírio e 

comprimi-a com arrebatamento ao coração. 

Ia cometer uma loucura... Um passo mais e estaríamos perdidos. 

Afastei-lhe com a mão trêmula o cabelo da fronte afogueada e contemplei 

por um momento aquele busto simpático e atraente, turvado pela tempestade de uma 

paixão funesta. 

Tive pena dela! – pobre florzita abalançar-se às bordas de um abismo 

enorme, onde a podia arrojar a lufada insofrida do meu desejo.  

De repente precipitei-a nos meus braços e verti-lhe nos lábios úmidos e 

rosados, todo o fogo de um beijo longo, apertado, voluptuoso e fugi à tentação 

diabólica, fascinado pelo relâmpago sinistro da luz dos olhos dela. 

Foi a primeira vez que nos beijamos. 

Rio Grande, abril de 1879. 

Lúcio de Castro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Leonor663 

(Versão livre de A. Houssaye) 

I 

Em Veneza, em um velho palácio banhado pelas ondas azuis do Adriático, 

vi um quadro representando uma moça diante de uma mesa cheia de rosas. 

Nunca mais pude apreciar na pátria de Tasso uma beleza tão perfeita como 
essa. 

Era o retrato de Leonor, pintado por seu amante Giuseppe. 

Ó minha musa peregrina, que andas pelo mundo a recolher as lágrimas dos 

que sofrem, abandona por um momento a lira e conta da última ceia de Leonor. 

 

II 

É simples a história de Giuseppe e Leonor: um pobre pintor e uma galante 

menina. 

Ele começou o seu tirocínio por pintar dísticos e tabuletas. 

Nascido nas montanhas do Tirol, tinha vindo à Veneza, onde não encontrou 

pintor algum célebre que lhe quisesse servir de mestre. 

Ticiano, o grande artista, encontrou-o um dia sobraçando pequenos quadros, 

que ia oferecer a um mercador. 

Surpreendeu-se o célebre pintor da firmeza e elegância dos traços que 

revelavam originalidade no desenho de Giuseppe. 

– Quem te ensinou a desenhar dessa maneira rapaz? 

– Ninguém. 

– Porém noto que estás demasiado pálido. 

– É que ainda hoje não comi: tenho fome. 

 

III 

Ticiano, condoído de tamanha desgraça, tomou Giuseppe pela mão e o 

conduziu a biblioteca de S. Marcos. 

– Aqui tens como ganhar a vida. 
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Giuseppe pintou três quadros que foram reputados três obras-primas de 

naturalidade e sentimento. 

Mas quando acabou o seu trabalho, tornou a recair na mais deplorável 

miséria. 

O pobre só tinha ganho suficiente para pagar algumas dívidas e passar 

alegremente o carnaval. 

Quem não gasta dinheiro em Veneza por ocasião do grande carnaval? 

Não tornou a encontrar-se com Ticiano, e envergonhou-se de ir procurá-lo. 

Só achava lenitivo no amor que votava a uma linda rapariga, a quem tinha 

encontrado um dia chorando sobre a ponte do Rialto. 

– Por que choras? 

– Meu pai abandonou-me e eu perdi ontem a minha mãe. 

– Pois vem comigo, que eu saberei chorar a tua desgraça porque também 

como tu estou só no mundo. 

Ela o seguiu, o entregou-lhe toda a sua beleza em troca do coração do 

obscuro artista. 

Deus, porém, não abençoou estes tristes esponsais. 
 

IV 

Viviam animados sempre por uma esperança de melhor destino. 

O esforçado pintor fez de sua arte uma profissão; voltou a pintar tabuletas e 

esboçar figuras. 

Ela, a interessante e apaixonada menina, amava-o a ponto de sacrificar-lhe a 

vida, se necessário fosse. 

Moravam em uma água furtada, defronte exatamente do palácio do duque 

Foscari. Todas as noites ambos ouviam cantos de entusiasmo e alegria, e a custo 

conseguiam conciliar o sono, torturados pela fome. 

Leonor, não tanto por si, como por seus filhos, lamentava as privações em 

que viviam. 

Todos os anos a pobre tinha um filho mais e havia oito anos que Giuseppe a 

tinha encontrado na ponte do Rialto. 

A providência tem às vezes bem cruéis ironias. 

 

 

 



 

V 
Os padres da igreja de Santa Cruz foram um dia encomendar a Giuseppe um 

quadro da Visitação de Maria; o artista pôs mãos à obra, convencido de que em breve 

veria alegre a sua querida Leonor. 

Pronto o quadro, houve uma grande festa na igreja. Veneza em peso veio 

trazer flores à madona, produção inimitável do inspirado artista. 

O pintor, meio oculto na sombra, permaneceu na igreja até a noite. 

Logo que todos os devotos se retiraram, aproximou-se dos padres que lhe 

haviam encomendado a obra e em voz baixa, como se fôra um crime, pediu-lhes algum 

dinheiro. 

– Infelizmente, não temos dinheiro, meu irmão. Porém leva estas flores 

como um tributo ao teu gênio. 

E deram-lhe alguns bouquets de rosas. 

Giuseppe agarrou nas flores com a mão trêmula de cólera e saiu 

desesperado como um louco. 

Leonor estava-o esperando à porta, rodeada de seus oito filhos. 

– Buquês de rosas! Exclamou ela num sorriso divino. 

– È verdade, murmurou Giuseppe atirando as flores aos pés de sua amante: 

foi nesta moeda que os padres de Santa Cruz gratificaram meu trabalho! 

 

VI 

Ela empalideceu, e levantou depois as rosas. 

– Entretêm um pouco as crianças enquanto eu vou preparar a ceia. 

O pintor chamou os pequenos para o seu quarto. Pobres filhos a tiritar de 

miséria e fome! 

Poucos minutos depois, estava a mesa posta; tomaram todos os seus lugares. 

Nada havendo em casa que pudesse saciar a fome de seus filhos; Leonor 

apresentou nos pratos... Rosas desfolhadas! Porém Deus, compadecendo-se então dela, 

o nessa noite chamou-a para si. 

 

VIII 

Intitulava-se A última ceia de Leonor, o primoroso quadro que vi em 

Veneza no velho palácio de um duque. 

Foi também esta a última produção de Giuseppe, o modesto rival de 

Ticiano. 



 

Rio Grande/ Juvenal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

As duas filhas de Deus664 
(Tradução livre de A. Houssaye) 

 
Deus, apoiado sobre uma nuvem disse ao vento que passava: 

Eu tinha duas filhas belas como as rosas, brancas como a neve, que 

seguiam-me noite e dia no reino do céu, que é de ouro, de púrpura e de azul. 

Elas sabiam descortinar os segredos de minha ciência e viviam de minha 

vida; porém, uma tarde em que examinávamos a terra, respirando o aroma das florestas, 

e a vista majestosa das montanhas selvagens, uma delas tendo descoberto uma noiva 

que enfeitava-se na véspera de seu casamento, disse-me: 

– Meu pai, já tenho aborrecimento do céu, quero descer à terra e casar-me 

como essas raparigas que amam o sorrir do sol. 

– Vai, minha filha, porém asseguro-te que desejas ler um livro mau; e peço-

te que jamais te esqueças de mim. 

Ela partiu. Abriu suas asas de açucena e chegou a terra cantarolando a 

canção da mocidade. 

Sua irmã vendo-se só, quis também partir, por ter visto em um alegre retiro 

semeado das mais odoríferas flores, uma mãe ainda jovem, brincando alegremente com 

seus filhos. 

A esta, apenas lhe disse uma palavra, com o coração dilacerado pelos 

rigores da saudade: – Adeus! 

 

II 

– Minhas queridas filhas, para onde fostes? 

A primeira casou-se com um homem de gênio excepcional que a tortura 

noite e dia, sem lhe deixar sequer um momento, para pensar em mim. 

Tem filhos, porém não os alimenta com o seu leite. 

Seu marido é uma das primeiras fortunas do mundo e no entanto a faz 

passar dias sem ver o céu e as noites a chorar. 

Minha pobre filha, o que fizeste? Das tuas alvas asas? 

Todo os dias depositas uma pluma aos pés do teu senhor, e dentro em 

pouco, esquecereis também a tua origem, e deixarás de subir ao céu em teus sonhos. 

                                                
664 HOUSSAYE, A. Tradução de OCTÁVIO. As duas filhas de Deus. O Diabrete. Rio Grande, 25 de 
mai. 1879, p.6. 



 

Passas uma vida em vicissitudes e angústias, e acompanhas esse homem 

cegamente em seus desvarios. 

O horizonte para ti limita-se cada vez mais e dentro em pouco só te 

cercaram trevas. 

Em lugar de um raio de luz achas-te transformada em débil pirilampo. 

Pobre filha, eu te lastimo! 

 

III 

A outra casou-se com um pobre ferreiro que consertava e aguçava os arados 

dos lavradores e as foices das ceifeiras. 

Era um homem feio, de cabelos eriçados, ar carrancudo, porém, de uma 

natureza tão forte que seus braços pareciam de ferro. 

Possuía uma bondade ilimitada. 

Dava a sua mulher, a quem amava loucamente, um tratamento de princesa, e 

rendia cultos a Deus por ter lhe deparado um anjo, que veio suavizar-lhe a vida 

laboriosa e tristonha que o acabrunhava. 

Quantas e quantas vezes não deixou ele a forja para contemplar a sua 

querida mulher que passava horas inteiras a brincar sobre a relva com seus inocentes 

filhinhos? 

Ao cair da tarde, quando deixava os seus labores, era inexplicável o prazer 

que sentia, ao reunir-se a essas criaturas cantarolando a canção do trabalho. 

Antes de seu casamento, a sua felicidade consistia em reunir-se com seus 

amigos nas tabernas e entregar-se ao uso de bebidas alcoólicas. 

Hoje, quando encontra-se com seus conhecidos, não cansa de lhes dizer que 

a verdadeira riqueza consiste na conquista do trabalho honrado e fecundo. 

Como trabalho enlaçado ao pensamento o mundo abre-se e o passado deixa 

cair seu manto e mostra as suas páginas douradas, que é a história. 

 

VI 

Deus disse isto ao vento, que em sua passagem mó revelou. 

Estas duas filhas que ele tanto prezava eram duas almas. 

A que pertencia ao banqueiro tinha perdido o céu e caído no lodaçal das 

alegrias humanas. 



 

A do ferreiro deixou o céu de vista para ser a poesia vivente de um corpo 

robusto. 

A primeira encerrou-se em um túmulo, do qual transformou-se em lâmpada 

sepulcral e a segunda despedaçou o invólucro de argila para ir ao céu inundar-se em 

plena luz. 

 

Octávio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Amores de um caixeiro665 
 

Alberto era caixeiro de uma loja de fazendas na capital da província, e 

amava freneticamente Lucinda, travessa costureira de uma modista na rua Nova. 

Em noites de domingo dava largas ao seu coração, comprimindo 

amorosamente sua amada nas danças livres e desenfreadas do salão do Café da Fama. 

Não olhava as despesas. Em todos os intervalos ia afogar o calor da paixão 

com repetidos cálices de vinho em companhia de Lucinda. Depois ceavam lautamente. 

Os ganhos não lhe davam para custear a paixão e a gaveta principiou a ser o 

recurso de Alberto. 

Lucinda por sua parte extorquia ao mangano tudo que sua ambiçãozinha de 

catita pedia para andar o maior chique que pudesse. 

De mês a mês era uma requisição de botas com tacão alto, uma mantinha 

azul, punhos, golinhas, etc., Alberto fornecia tudo isso com generosidade de um sultão 

sem olhar as conseqüências. 

O pobre caixeiro ficava às vezes, a semana ardendo em zelos, quando 

Lucinda demorava mais um bocado ao passar-lhe pela porta. 

A rapariga ria, e bastava um sorriso para sossegar o coração do alucinado 

moço. 

Porém o melhor é que a costureira aborrecia Alberto pela insignificância de 

ser este mais estúpido que a cabeça de um frade. 

A pequena tina um coração de poeta, uma verdadeira alma de artista. 

As palavras secas repetidas e mastigadas do caixeiro faziam-lhe o efeito de 

uma música desafinada. 

Gostava da conversação fluente, animada, fogosa como o Etna. 

Enlevava-se nas descrições desenhadas por um espírito correto, fino, 

verdadeiro; enfim gostava das meias tintas. 

O desenho sempre no mesmo plano, sem perspectiva, sem claros e escuros 

de Alberto, produziam-lhe um aborrecimento incrível. 

Lucinda tinha culto pelas artes e belas-letras o que fazia amar loucamente 

um estudante de medicina em férias. 
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O tipo era rapaz alto, trigueiro, de olhos grandes, que de dia lia Balzac e à 

noite Lucinda. 

Alberto seguia de perto a indiferença da amante mas não adivinhava que a 

devia a um rival. 

Um dia desconfiou das intenções da pequena e pôs-se na pista. Fácil lhe foi 

descobrir o mal que se tinha apoderado da pérfida.  

Esteve para se afogar precipitando-se da ponte do Riacho, onde os dois 

estavam contemplando o céu, em uma tarde, enlevados no mais tentados idílio, porém 

teve medo do escândalo. 

Tentou depois suicidar-se com arsênio ou transpassando o coração com um 

espeto, mas pensou ao mesmo tempo que talvez Lucinda viesse ainda a consagrar-lhe o 

mesmo fogo, a loucura da paixão em que envolveu a princípio. 

Porém ela entregava-se toda ao estudante que a fazia entrar nos mistérios da 

natureza, explicando-lhe as propriedades das plantas, e iniciando-a nos estudos 

anatonômicos, servindo-se para isso das próprias formas de Lucinda, que na verdade 

eram tentadoras. 

O rapaz também desenhava e por isso gostava de copiar do natural. 

Foram umas noites deliciosas as que passaram aqueles corações 

amantíssimos. Ele pintando e ela sôfrega de paisagens novas, devorava o estudante com 

uns olhos de prazer descomedido. 

Afinal o usurpador de Alberto não pode com os arrebatamentos de Lucinda, 

sempre ébria de amor, de horizontes amortecidos pela luz do prazer e deu graças a 

Deus, quando ao terminar das férias, foi na academia libertar-se da sofreguidão 

devoradora da costureira e dos seus devaneios de artista a que o amante não pode nunca 

resistir. 

Ela,talvez por falta de oportunidade, nunca prestou a esses modelos vulgares 

das academias que não temos; mas deixava modelar em ébrios abraços suas formas 

arrebatadoramente esculturais. 

O caixeiro não apreciava aquilo e é o que mais enraivava a rapariga. 

Afinal fez este as pazes com Lucinda e convidou-a a um passeio no Menino 

Deus em noite de Natal. 

Aí, à mesa do restaurante, declarou-lhe o intento que tinha de se matar, se 

ela o abandonasse. 



 

Lucinda riu, sacudiu engraçadamente as orelhas do caixeiro e continuou a 

devorar uma costeleta de carneiro. 

Ao vir uma posta de carne fria para a mesa, Alberto cortou um grande naco; 

e ao passo que engolia sofregamente, botava abaixo toda a lógica de que era capaz. 

Quando estava com a boca atufada e que ia fazer uma recriminação a 

Lucinda. Que ria sempre das sensaborias do amante, teve o inaudito infortúnio de 

engasgar-se com um osso. 

Grunhiu desesperadamente uns cinco minutos..., fez-se fulo... os olhos 

esbugalharam-se e quando a amante correu a salvá-lo estava morto. 

Coitado foi vítima do osso! 

 

Pist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Um conto666 
 
I 

Desde pequenito ainda, mostrava Turibio Serapião da Silva uma vocação 

pronunciada para o comércio. 

O pai não cabia em si de contente, à proporção que ia descobrindo o tino 

comercial do pimpolho. 

Nem um outro rapaz do seu tempo era esperto, alicantineiro e maroto como 

o filho do funileiro Simpliciano Ramalho. 

Turibio não jogava o pião nem o emboque, senão a dinheiro; o que, porém, 

era notável, é que o menino nunca perdia, tais artimanhas e trapaças imaginava. 

Os companheiros davam-lhe a valer; Turibio era um saco de pancadas; 

sempre ia de ventas ensangüentadas para casa e com o fato em pedaços. 

Mas nada arrefecia as tendências maléficas e mercantis do rapazinho. 

Simpliciano, quando via o filho entrar com as ventas esmurradas, dizia à 

mulher: 

– Estás vendo? É um galo da Índia. Dão-lhe e não foge. Eu fui assim 

também. É o meu retrato este pequeno. De ti, Maria Benta, só tem o nariz. 

O nariz de Maria Benta não tinha rival. 

Quando veio à província o Sr. Antão, lembraram-se os gaiatos da falecida 

Bentinha. 

O do Sr. Antão, contudo, era mais corpanzil e ilustre. 

* 

* * 

Não havia taberneiro na cidade que não odiasse o menino Turibio. 

Quotidianamente o pai recebia recados e queixas de uns, insultos e 

reclamações de outros. 

O maior prazer de Turibio era entrar em casa com os bolsos cheios de feijão 

e milho. 

O pai, em vez de repreender e castigar o filho, esfregava as mãos e dizia 

consigo: 
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– Há de ser homem, há de ser home! Por enquanto está na idade das 

proezas.   

A Sra. Bentinha, pelo contrário, entendia que se acoroçoava a índole 

maldosa do filho e batia-o na ausência do marido. 

– Agora vai dizer ao teu pai que apanhaste e verás o que te sucede. 

– Hei de dizer, sim... hei de... tartameleava o menino, ameaçando-a de 

longe. 

Turibio não se emendava; à noite era o espantalho dos negros que lhe 

passavam à porta; esfregava sebo na calçada, amontoava pedras em frente à porta, e, 

quando alguém caía numa das esparrelas, ouvia-se uma vozearia infernal; gritos e 

assobios ecoavam: era Turibio com mais seis traquinas da vizinhança que aplaudiam a 

vítima incauta. 

Choviam então as imprecações e pragas, as ameaças e vitupérios ao Sr. 

Simpliciano, que não sabia educar seu filho. 

– Estás ouvindo, Simpliciano, estás ouvindo? Que coisa bonita! Este filho é 

a nossa vergonha. 

– Já fiz tudo aquilo, fiz mais ainda e aqui estou. 

– E se ele não muda? 

– Dá-se-lhe de pau, de cacete. Quando chegar a idade de bestunto, falaremos 

então. 

– De pequeno é que se torce o pepino, Simpliciano. 

– Cala-te, que é o mais acertado. 

* 

* * 

 

Turibio já estava tão familiarizado com a palmatória do mestre que era tido 

como o primeiro valentão de toda a escola. 

Apanhava com uma imprudência incrível; e o preceptor, que lhe votava uma 

gana de morte, na mínima travessura do rapaz via motivo para uma tunda. 

O mestre, que costumava fazer suas práticas de moral aos sábados, depois 

da missa, começava o habitual discurso, quando um grande estalido interrompeu o 

profundo silêncio do auditório. 

Todas as cabeças voltaram-se para um ponto, e após todos os dedos 

indigitaram como autor do delito o filho do funileiro Simpliciano Ramalho. 



 

– Não fui eu, não fui eu, seu mestre! Exclamou o menino. 

– Foi, foi! gritaram todos os outros, agravando a terrível sentença que devia 

cair cobre a cabeça do criminoso.  

– Insolente! Patife! Desrespeitador! Mentiroso! Malvado! Demônio! 

E cada uma destas palavras proferidas em tom medonho pelo mestre, era 

acompanhada de uma forte sacudidela nas orelhas de Turibio. Seguiu-se depois nova 

cena: a palmatória começou a estalar nas mãos do menino sem dó nem piedade... 

Eis o perfil do filho da Sra. Bentinha aos oito anos. 

 

II 
Completava Turibio doze primaveras, quando entrou de caixeiro de uma 

loja de fazendas. 

Antes, porém, de encetar a nova vida, seu pai chamou-o e deu-lhe os mais 

salutares conselhos. 

O que é verdade, é que operou-se no menino uma metamorfose. 

Em pouco tempo granjeou a estima de seu patrão e era tido em boa conta 

pelo comércio. 

Escoaram-se dez anos de trabalho, no fim dos quais o filho do Sr. 

Simpliciano estabelecia um armarinho. 

O primeiro pensamento de Turibio foi casar-se, e neste empenho lançou-se 

em busca de uma mulher. 

A todas manifestava o desejo de que achava possuído, e os pais que 

reconheciam no Sr. Turibio um marido de partido como dizem, davam-lhe as mais 

significativas provas de consideração. 

As moças, entretanto, achavam-no feio e atoleimado; feio com razão; 

atoleimado com mais razão ainda. 

– Sempre se parece com um Turibio, diziam elas. 

O nariz do negociante era o maior obstáculo às suas conquistas; Turibio que 

não havia herdado um ceitil667 de seus pais, herdara aquele promontório horrível, que se 

lhe afigurava a sua rocha Tarpeia. 

O nariz, pois, do negociante era o seu maior inimigo, inimigo de todos os 

dias, e que sê-lo-ia até a derradeira hora da existência, pensava o homem. 

                                                

667 Cf. Dicionário Melhoramentos (1969: 168), ceitil refere-se a uma antiga unidade monetária portuguesa 
que valia um sexto do real. 



 

– Riem-se do meu nariz. 

– Falam dele. 

– Conversam sobre ele. 

– Olham só para ele. 

     – Que martírio! 

– Que desgraça! 

A desconfiança não se apartava um momento de Turibio; de um lado a 

desconfiança, e do outro... a sombra do nariz. 

Em casa da noiva, os pais não cessavam de exaltar as qualidades do 

negociante Turibio. 

– Há de ser um excelente marido. 

– Assim quisesse ele casar contigo, filha. 

– Deus me livre, mamãe, e aquele nariz?!...  

– Que tem o nariz, tola? Quem é se lembra disso? 

– As meninas d’agora gostam mais desses bonecos, que não sabem se não 

atar a gravata e mais nada. 

– Uns pelados, sem eira nem beira. 

Enfim, o Sr. Turibio Serapião da Silva tanto porfiou que encontrou caça.  

Na noite de 25 de agosto de 1870 esposava ele a Excelentíssima Sra. D. 

Secundina Botelho de Mascarenhas. 

Três meses antes do casamento, o filho do funileiro liquidou a casa de 

negócio e entrava na posse de quarenta contos de réis, que, com os trinta que trouxera a 

mulher, perfazia um capital de setenta contos de réis. 

– É o que basta, pensava ele, para o resto da vida. É preciso descansar. 

E descansou sobre a legenda: In hoc signo vinces!  

* 
* * 

No fim de dez meses de casado, o Sr. Turibio, que já não despendia aqueles 

carinhos costumeiros a sua consorte, deixou cair a fronte meditativa sobre o peito, 

cerrou a boca, fechou o coração às alegrias terrenas. 

– O que tu tens, Turibio? Por que não comes? Estás emagrecendo... Sentes 

alguma coisa? O que é que me ocultas? 

– Não é nada. 

– Isso não se acredita. 



 

– Não tenho apetite. 

– E por que não falas? 

– Não tenho vontade. 

– Já não me amas, eu sei, Turibio, dizia D. Secundina lavada em prantos. 

– Pois seja, seja assim; se queres que assim seja. 

* 
*  * 

Como por encanto operou-se uma mudança completa no Sr. Turibio.  

A alegria voltou ao lar do bom homem; Turibio parecia rejuvenescer; sentia 

um apetite canino; não se fartava de abraçar a mulher, de beijá-la, de acariciá-la. 

Às vezes D. Secundina ia encontrá-lo dançando sozinho ou falando às 

paredes. 

– O que será isto, santo Deus! Meu marido está ficando louco! 

Numa dessas ocasiões em que o Sr. Turibio saltou como se tivesse vinte 

anos de menos, sua mulher lastimava a desgraçada sorte que devia matá-la... 

– Ó Secundina, Secundina, deixa que eu te abrace!... Eu sou o homem mais 

feliz deste mundo. 

E Turibio ia direto à mulher, com os braços abertos, quando repentinamente 

estacou: 

– Não, mil vezes não! Que loucura! Poderia pisar a criança! 

Foi então que D. Secundina compreendeu a causa das tristezas passadas e o 

motivo das alegrias presentes de seu marido. 

Ia ser mãe. 

Ele ia ser pai! 

* 
*  * 

O dia do nascimento do menino foi para o Sr. Turibio uma data gloriosa, a 

mais gloriosa que podia desejar. 

O enxoval da criança, era riquíssimo, nada faltou. 

Não se contentaram os pais com uma ama. Alugaram duas. 

O mais aprazível divertimento da criancinha era a penca do pai; agarrava-se 

a ela com uma alegria espantosa: tudo deixava pelo nariz do Sr. Turibio: mãe, mas, 

chocalhos, trombetinhas e assobios. 

Quando a criança berrava, o único meio de fazê-la calar-se era mostrarem o 

nariz do pai. 



 

E a criancinha, estendendo os bracinhos, dizia: Tetéia, tetéia! 

O que porém já preocupava o espírito do Sr. Turibio era o nome que devia 

ter o filho, o seu ilustre varão. 

Não havia nome que agradasse, eram todos feios. 

– O melhor é abrir a folhinha; e folheava sem encontrar um nome que o 

satisfizesse. 

– Ó Secundina, vê se descobres... Eu não acho coisa que me agrade... se 

pudéssemos inventar um nome... Tu que és mais lida do que eu... 

– Se quisesses, poderia chamar-se Romeu. 

– Romeu! Que lembrança! Nem parece nome de gente! 

– Pois então seja... Pelopidas. É um nome grego, Turibio. 

– Pois eu não simpatizo com tal grego. 

Todas as vezes que o Sr. Turibio encontrava um amigo, não se esquecia de 

perguntar: 

– Como se chama o teu filho mais velho? 

– Cezário. 

– Não é o mais velho, é o outro abaixo. 

– Esse chama-se Aleixo. 

– Aleixo?! E horrível! 

Se encontrava um menino, era logo: 

– Como te chamas, pequeno? 

– Eu? Simão Leandro de... 

– Simão?! Pobre criança! Que pais! Que nome! Antes fosse pagão o 

coitadinho! 

 

Epílogo 

 
Em conclusão o filho do Sr. Turibio batiza-se hoje na Igreja das Dores. 

Quem quiser saber o nome do menino, é ir no batizado. 

Há doces. 

 

Dr. Picknick Júnior 

 



 

 
 
 
 

 
Angelina668 
(Conto) 

 
– Fernando! 

– Caetano! 

E olharam-se, sorriram-se, abraçaram-se como dois amigos verdadeiros, 

íntimos, inseparáveis. 

– Cheguei há quatro dias e desculpa-me se não te fui procurar... Não visitei 

ainda pessoa alguma... 

– Eu também cheguei ontem da Capela, e nem sabia que estavas em Porto 

Alegre, respondeu Caetano com uma alegria infantil. 

Fernando, porém calou-se como se nada mais tivesse a dizer, e ficou 

pensativo. 

– Que diabo tens tu, Fernando! Onde deixaste o teu entusiasmo, o teu gênio 

expansivo? Vais a Paris e voltas misantropo?! Triste, abatido, sonambulento, tétrico, 

meu caro Fernando? Que mudança foi essa? Paris rejuvenesce as almas e parece que a 

tua avelhentou-se! Caíste no ceticismo? 

– Estou doente, sinto-me muito doente, interrompeu Fernando, dando as suas 

palavras uma inflexão dolorosa. 

– E qual é o teu mal? 

– Não sei... respondeu maquinalmente. 

– Vai quanto antes para a tua fazenda; não percas tempo. 

– Hei de ir... Ainda não escrevi a minha mãe depois que cheguei. Pobre mãe! 

Ignora que estou aqui... e eu que tenho tanta saudade dela, da minha casa, dos meus 

arvoredos, e das minhas madrugadas!...  

Nunca mais hei de separar-me de minha mãe, disse Fernando, colocando os 

lábios em uma medalha de ouro que estava presa à cadeia do relógio. 

– Estás em camarote, ou na platéia? perguntou Caetano. 

– Estava na platéia, porém retiro-me. 

– Como? Pois não te agrada o drama? Este ato foi soberbo, magnífico! 
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– Sim, foi soberbo... 

– E então? 

– Adeus, Caetano, até amanhã. Vai ver-me; paro no hotel do Comércio, 

quarto número treze. 

E separaram-se como dois homens que se encontram pela primeira vez. 

Fernando, mal apanhou-se desembaraçado de seu amigo, entrou no café do 

teatro, aí esteve meditando dois minutos; acendeu e lançou fora o charuto; finalmente, 

depois de hesitar, subiu as escadas da segunda ordem. 

Chegando lá em cima a respiração parecia faltar-lhe, as pancadas do coração 

tornaram-se violentas: dir-se-ia que estava asfixiado. 

Em todos os maneios Fernando manifestava as inquietações do se espírito. 

– Como está bela, meu Deus! bradava consigo o moço alucinado, 

espreitando o camarote número oito. 

Copioso suor banhava-lhe a fronte. 

– Como te amo! repetia Fernando. Como é bela assim triste! 

No camarote estavam três pessoas: um homem de quarenta anos, uma 

senhora de quarenta e cinco mais ou menos e uma moça de dezessete primaveras. 

Angelina, chama-se a moça e estava deslumbrante.  

Todos no teatro perguntavam quem era ela; a todos fascinava, até as 

próprias mulheres não lhe tiravam o binóculo. 

Angelina, porém, longe estava de lisonjear-se do encantamento que 

despertava sua beleza. 

Seu olhar contemplativo fitava outros horizontes, seu colo ofegante abafava-

se naquela atmosfera, seu lábio divino só murmurava um nome, que lhe irrompia da 

alma apaixonada e em agitações constantes. 

– Vamos, meu pai, disse ela erguendo para o velho seus olhos brilhantes. 

– Estás aborrecida? 

– Vamos, tornou Angelina; tenho sono. 

– Ai! pois já tens sono menina? interrogou a tia Genoveva. Deixa-te de 

sestras; se queres dormir, encosta-te aí para o fundo do camarote, que o mano e eu 

estamos gostando muito do drama. Não é verdade, mano? 

Concordou Angelina, ainda que contrariadíssima, em ficar até o fim do 

espetáculo. 



 

A tia Genoveva respirou de contente e começou a chupar a vigésima quinta 

bala. 

Angelina afastou-se para o fundo camarote e embebeu-se em profundas 

tristezas. 

Calcule agora leitora qual não foi o contentamento e pasmo de Fernando, 

quando viu Angelina retrair-se como a sensitiva aos olhares da turba. 

Ainda mais alucinado, Fernando espreitava o movimento da virgem casta, 

julgando-se a criatura mais feliz da terra. 

Angelina parecia adormecida no seu berço de místicos enleios, estava longe 

do mundo, tão longe dele esvoaçava o seu espírito, que nem pressentia o que se passava 

no teatro. Que lhe importavam todos aqueles homens, se a imagem que ela buscava 

ansiosa não estava ali entre eles? Que lhe importava a turba adorante se ela cerrava os 

cílios aveludados para não vê-la e afastava-se dos seus olhares ávidos para que não lhe 

vissem as lágrimas de um amor sem esperança? 

– Tu choras Angelina?! Exclamou Fernando fora de si. Angelina realmente 

chorava, sem que o pai suspeitasse ou a Sra. D. Genoveva. 

– Tu choras Angelina?! E por que choras tu, anjo da minha alma?! 

Neste subitâneo transporte Fernando abriu automaticamente a porta do 

camarote. 

Só Angelina pode reconhecer o vulto do seu companheiro de viagem. 

– Quem é? perguntou o Sr. Jerônimo à filha. 

– Pois não viu? 

Imediatamente o Sr. Jerônimo saiu e voltou acompanhado de Fernando. 

– Ah! Viva! Então foi preciso ser agarro para entrar?! Ora vejam! Pois aqui 

está o lugar que lhe reservamos. Não é verdade, mano. 

– Mas o nosso amigo parece que não nos queria honrar, retorquiu o pai de 

Angelina. 

Fernando, pálido, e trêmulo, nem sabia o que objetar. 

Estava ao lado de Angelina, e perto dela a sua natureza era outra; o seu 

espírito enleava-se; a frase saía-lhe frouxa dos lábios, julgava-se ridículo e banal diante 

daquela mulher, que deslumbrava com os olhos vívidos e luminosos.  

Finalmente, depois de longo embaraço, Fernando agradeceu a Deus pela 

feliz idéia que lhe ocorrera ao espírito. 



 

– Não fui culpado, disse Fernando; só o grande valor que dou a esta 

medalha me faria... 

– Adivinho, interrompeu a tia Genoveva, adivinho que esteve perdida a sua 

medalha! 

– Justamente, minha senhora; depois do primeiro ato, e na ocasião que me 

dirigia para o camarote, dei por falta dela. Felizmente acabo de encontrá-la. Possuo-a há 

doze anos, desde que apartei-me pela primeira vez de casa: foi um presente de minha 

mãe e encerra o seu retrato. 

– Está desculpado, está desculpado o meu amiguinho! Pois seria um mau 

filho, se tal não o fizesse... Não é verdade, mano? 

– Não podia justificar-se melhor, disse o Sr. Jerônimo. 

– Agora há de sair conosco; tornou a tia Genoveva; que se impacientava 

quando estava calada ou lhe impunham silêncio. 

– E por que não? balbuciou Fernando. 

– Veja se sabe o que tem Angelina; nunca a vi tão triste como agora. 

– A tia está gracejando? Não tenho motivos para entristecer... 

– Estás triste, sim; que diz, mano! 

– Angelina nunca foi alegre... 

– Quer saber, Sr. Fernando, esta menina é os pecados da gente! Mal 

chegamos e já quer voltar no primeiro paquete. E eu que tenho gostado tanto desta 

cidade! 

– Partir! murmurou consigo Fernando... Pois quer partir, minha senhora?! 

– Sim, queria... Tenho saudades da minha terra. Não temos aqui parentes, 

nem amigos e já estou cansada de viajar... vi tantas capitais afamadas e nenhuma 

pareceu-me tão poética e risonha como o meu Recife. 

– Não tem gostado de Porto Alegre? 

– Tenho, mas que quer; minha mãe não se dá com o clima e anseio pelo dia 

da partida. Recife é o meu paraíso, foi o meu berço e há de ser também o meu túmulo. 

– Cruzes! Não fales em cemitério, menina! Ora que lembrança tola! Não é 

verdade, Mano? Por que não ralha com ela? 

Fernando e Angelina fitaram-se como duas almas que se amam e se 

compreendem. 

Findo o espetáculo, à porta do teatro muita gente esperava ver passar 

Angelina. 



 

Quando ela assomou no saguão, todos os olhares convergiram na imagem 

peregrina e sedutora, que minutos depois seguia resignada nas almofadas da carruagem. 

 

II 

Só uma grade separava a alcova de Fernando do leito virginal de Angelina. 

Toda a noite Angelina ouviu passadas do moço, a quem ela não podia ligar-

se e a quem votava o primeiro amor, as flores castas e imaculadas do seu seio. 

Não dormiram ambos, velaram a noite inteira... Angelina a pensar no seu 

martírio; Fernando a cismar no seu ideal e pressentindo o amargo dos seus desenganos. 

Pobres almas! Se o moço debatia-se numa luta terrível, não menos terrível e 

tormentosa era a situação de Angelina. 

Fernando, entre as suas atribuições, divisava contudo um lampejo celeste, 

através das incertezas, que pungiam sua alma – entrevia a estrela fúlgida da esperança! 

Angelina... ai! para ela a incerteza, mais do que a incerteza – o impossível. 

Pobre Angelina! Os outros sofrem, mas esperam um dia a felicidade! 

Choram e acham consolação nas lágrimas... Mas tu, Angelina, choras e não encontras 

resignação; sofrerás até o fim a tua dor incurável; a fronte de teus prantos só há de 

estancar-se no teu derradeiro alento! 

Alta noite Fernando abriu as janelas do quarto, olhou para os arvoredos e 

teve saudades do seu casal. 

Além passava um barco, e o canto dos marujos lembrou-lhe as cantigas do 

tropeiro. 

– Quando tornarei a ver-te, minha mãe! Ó perdoa-me, não me chames de 

ingrato... O amor que te consagro é também infinito e imenso, minha santa mãe! 

E Fernando soluçando como uma criança, afagava com beijos terníssimos o 

retrato da medalha. 

– O que é que estás aí fazendo, Angelina? Então não respondes, menina? 

Ora já se viu coisa igual!... Fala, Angelina... Estás chorando, sentes alguma dor? 

 Todas estas perguntas e exclamações feitas pela tia Genoveva, que saltou 

da cama, estupefata de ver a sobrinha acordada às dez horas. 

– Durma tia, deite-se sem cuidado; não se aflija por minha causa. 

– Mas o que é que fazes aí? ... Pois isso lá tem lugar... Deita-te tu, anda... Ou 

então vou já contar à tua mãe.  



 

A tia Genoveva pensou logo nalguma combinação entre Fernando e 

Angelina. 

– Quem se fia em moças! dizia para si a Sra. Genoveva, cada vez mais 

convencida de que Fernando muito bem era capaz de seduzir e tentar a sobrinha. 

– Durma, tia... eu não quero deitar... 

– Pois isso é crível? E o sono que tinhas no teatro? 

– Passou, tia Genoveva. 

– Ah! sim?! 

A donzelona vestiu as saias, abriu a porta do quarto, e se não fôra Angelina 

a detê-la, teria ido acordar o Sr. Jerônimo e sua mulher. 

– Onde vai, tia? 

– Onde vou?!... Confessa Angelina, não foi pra bem que te levantaste!... 

nunca fiz maus juízos de ti; porém ninguém me tira da cabeça... estou seriamente 

desconfiada... 

– Desconfiada?!... 

– Sim, não te faças de sonsa... Se teus pais suspeitassem... Angelina, não 

queiras fazer tua e nossa desgraça! 

– Meu Deus! Olhe tia; quer ver o que estava fazendo?... escute, eu precisava 

escrever... 

– Escrever a estas horas! 

– A tia é bem injusta! Nunca dei motivos para desconfiar... 

– Eu não disse que “desconfiava” de ti, menina... Mas enfim vamos saber o 

que escreveste... Angelina reclinou-se sobre o leito e a tia Genoveva empolgou a vela 

para melhor convencer-se se a sobrinha falava ou não a verdade. 

– É uma carta que dirijo ao Sr. Fernando. 

– Hum! Pois tu escreves a um homem que nem é parente nosso, Angelina?! 

– Escute, tia; ouça primeiro e reprove se quiser o meu procedimento. 

– Bem, bem; continua. 

Angelina começou: 

“Sr. Fernando 

‘Sei que me ama, e me sinto d’alma não poder retribuir tanto afeto e 

constância, oferecendo-lhe a mão de esposa. Não posso casar-me. As outras mulheres 

podem ser esposas e mães; a mim só é dado vestir a túnica de freira. Console-se 



 

comigo. Se não puder esquecer-me, lembre-se de mim junto a sua mãe. devo partir em 

breve: se acompanhar-me conte com o meu desprezo.  

Sua amiga dedicada,  

Angelina” 

 

A tia Genoveva escutou boquiaberta a leitura da carta, e teve ímpetos de se 

atirar pela janela para não ouvir a metade. 

– E por que não podes tu casar, Angelina? Pois isso é coisa que se diga?! 

– É um segredo, tia... 

– Um segredo?! 

Enquanto a Sra. Genoveva questionava com a sobrinha, extremos na alcova 

de Fernando, leitora... Ah! perdão, V. Ex. não deve entrar no quarto de um moço 

solteiro... 

Fernando também escrevia. Era uma carta, simples e eloqüente como são as 

frases do coração. 

Não procurava estilo, procurava uma esperança, um alento a sua alma 

angustiosa e sem conforto. 

III 

No dia seguinte, às dez horas, o portador que entregava uma carta à 

Angelina, recebia outra para ser entregue a Fernando. 

O que me dirá ele, que já não me dissesse o seu olhar, a sua timidez, a sua 

tristeza, a sua desconfiança! Eu beijo a tua carta, Fernando, Beijo-a sem ter lido a 

confissão do teu amor infortunado! Entre nós há o “impossível”! 

 Angelina estava fria e lívida: as forças a abandonavam, no momento em 

que abria a carta. 

– Ânimo, disse ela... dá-me coragem, Deus de piedade! 

Trêmula e agitada começou a ler: 

 

“Minha senhora. 

Há um ano nos conhecemos. A primeira vez que nos encontramos foi na 

pátria de Dante e Miguel Ângelo... Lembro-me como se fosse ainda ontem! Desde então 

a senhora levou metade deste coração, que era todo de minha mãe; desde esse dia 

consagrei-lhe o mais puro dos afetos, um culto, uma adoração sem limites. 



 

Fiz da senhora e de minha mãe a minha crença, a minha religião. Pois bem, 

não parta sem dar-me uma esperança, essa esperança que nunca ousei pedir-lhe, porque 

tenho sido tratado com uma frieza e indiferença que não merecia. 

“Seu humilde servo,  

Fernando.”  

 

– E casarem-se quanto antes! exclamou a tia Genoveva, que espreitava 

Angelina. Sim, porque é do nosso gosto, continuou ela; a escolha não podia recair 

melhor, e dá-me a carta que a quero mostrar a teu pai. 

– Não me posso casar, tia: não posso, balbuciou Angelina, inclinado o rosto 

no ombro da Sra. Genoveva  e afogando-se em soluços. 

A tia Genoveva também chorava abraçada na sobrinha, quando Jerônimo e 

sua mulher, ouvindo os gemidos de ambas, entraram no quarto com o coração 

sobressaltado. 

– O que é isto, santo Deus?! 

– O que aconteceu?! 

– Leia mano... leia esta carta... e deixe-me amaldiçoar o malvado que 

seduziu nossa filha, porque enfim eu também acalentei-a muitas noites nesses braços...  

As palavras de Sr. D. Genoveva levaram a desesperação à alma já aflita de 

D. Matilde, que lavada em lágrimas perguntava ao marido se era verdade aquele 

infortúnio. 

– Eu não vejo razões para lágrimas, nem para maldições, mana!... Fernando 

pede a mão de nossa filha, e Fernando é um homem de bem. 

– Sim, mas não é isso; o pior é que Angelina recusa e diz que se não pode 

casar... 

– E por quê?!... 

– Não posso, minha mãe; não devo, meu pai! 

– Então confessas que já tiveste um amor criminoso, não é verdade?! 

– Não, meu pai! Olhe para mim e arrependa-se de ter ultrajado a sua filha!... 

Escutem. Há quinze meses, quando minha mãe esteve desenganada pelos médicos, eu 

ofereci-me em holocausto ao Senhor para salvá-la. As minhas orações não bastavam 

para salvar minha mãe, eu daria a vida. Então, ouvindo de um médico estas palavras só 

Deus agora! – prostrei-me aos pés de Deus, e fiz a promessa de nunca casar-me, se ele 

socorresse minha mãe. 



 

– Ai! Perdoa-me, Angelina; perdoa-me mártir! dizia a Sra. Genoveva, 

pedindo misericórdia a Deus. 

O Sr. Jerônimo esforçou-se o quanto pôde para convencer a filha de que o 

Senhor, sendo bom e piedoso, não aceitava semelhante sacrifício. 

– É inútil, meu pai, é inútil, era a resposta de Angelina. 

 

 

IV 

Daí a dois dias o Sr. Jerônimo e sua família seguiam a bordo do vapor 

Caxias, às instâncias de Angelina: ela adivinhava que morria e queria morrer no seu 

Recife! 

Da praia um homem seguia o navio até perdê-lo de vista: era Fernando, que 

cerrava seu coração às alegrias da terra. 

E separaram-se aquelas duas almas para se encontrarem no céu! 

 

H.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Juanita669 

 
Foi por ocasião das novenas do Carmo. 

Conversava tranqüilamente na janela de minha casa com alguns amigos, 

quando chamou-me detidamente a atenção uma moça que passava. 

Eras tu Juanita. Era a tua beleza surpreendente que havia me atraído a 

atenção! 

Senti um estremecimento nervoso, como se houvera experimentado o 

choque de um a pilha elétrica. 

Fixei os olhos deslumbrados e receei fitar-te segunda vez.  

Meu ser alava-se às regiões do belo volitar nas asas brancas das fantasias 

lúcidas; e quando se recolhia ao foro íntimo das suas concepções só via uma imagem, - 

a tua, oh! filha dos meus sonhos. 

Desde esse momento eu era estranho às coisas, ao mundo exterior; só via o 

porte austero do teu vulto radioso. 

Ninguém mais crédulo do aquele que vive na esperança. 

Cheguei a uma dessas frases que o insensato considera-se ditoso. 

Crente desse impossível, fiel a essa crença como o maometano a seu ídolo, 

não hesitei fitar-te a segunda vez.  

Oh! Cruel desengano! Fatal desilusão! 

Nada divisei de extraordinário anão ser o enganador indiferentismo. 

Ignoravas mesmo a minha existência. 

A fria altivez do teu semblante matou para sempre as castas ilusões que 

acalantei num momento de febre e loucura. 

Retire-me banido como um criminoso, impelido como a folha seca do 

outono; procurei esquecer-te desamparado do mundo. 

Foi-me impossível realizar essa pretensão; um sentimento poderoso, 

inexplicável compelia-me a uma nova experiência.  

Arrojei-me a ela e. sempre o mesmo resultado! 

Dessa vez descri de tudo, retrai-me aos olhos do mundo. Meus amigos 

buscarão saber o motivo do meu retraimento. Baladas foram as suas pesquisas, inúteis 

as suas interrogações: eu mesmo não sabia explicá-lo. 
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Bailes, teatros, reuniões, tudo finalmente que antes de nos ver deleitavam-

me, eram depois olhados por mim com a maior indiferença. 

Nada me sugeria a imaginação com que pudesse dignificar-me aos vossos 

olhos. 

Desesperei. Meus amigos persistiram nas suas interrogações. 

Ocultei-lhes a minha sorte: desprezei-os; neguei-lhes mesmo a mais simples 

resposta; eles afastaram-se. 

Estava isolado. Um amigo íntimo volveu de novo. As suas palavras, as suas 

considerações revestidas da maior sinceridade, arrancaram-me a confissão que havia 

negado a todos. Pedi-lhe o maior segredo; ele satisfez fielmente. 

Estima-me ele como um pai a um filho; busca em tudo fazer-me esquecer 

essa paixão, e é lhe impossível! 

Assim é que só arrimado a ele vivo, abandonado por todos, esquecido 

completamente do mundo. 

Aproxima-se a hora fatal do meu destino e eu espero-a resignado, fitando a 

tua imagem, bebendo a luz dos teus olhares. 

Embora! A vida é um sonho que rápido se esvai. Se um dia, oh! formosa 

mulher que tanto amei! Se das paragens sombrias do futuro volveres os olhos do 

passado, hás de talvez lembrar o nome obscuro do louco que te amou. 

Uma lágrima de saudade será então o epitáfio sombrio do desgraçado que 

não pôde fugir à tentação fatal dos teus olhares. 

Adeus! Segue a estrada radiosa do teu destino e não te lembres mais do 

insensato que subjugastes ao carro triunfal dos teus adoradores. 

 

Rio Grande, 1° de agosto de 1880. 

J.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Este mundo é assim!670 
 

(historieta) 
 

O Chico Pacheco, morava defronte a minha casa, em um sobrado amarelo, 

era de boa raça portuguesa, bom chefe de família, orçava por seus cinqüenta anos, 

quando o conheci, vivia dos aluguéis de seus prédios, era um tanto adoentado – o que o 

obrigava a permanecer em casa: vivia na janela quase o dia inteiro, e sempre enrolando 

entre o polegar e o índex, um pedacinho de papel. 

Tinha uma cara que me provocava o dia inteiro. 

Era assim: 

Rosto redondo, testa curta, cabelo à escovinha e muito preto, olhos 

pequenos e vivos, debaixo de sobrancelhas espessas e negras, nariz também pequeno, 

bigode raspado, notando-se que do nariz ao lábio superior havia uma distância de cinco 

polegadas, boca rasgada, e suíças pretas. Parecia um mono. 

Afinal resolvi-me a tirar-lhe a caricatura, mas com muita cautela para que o 

homem não desconfiasse, tanto mais que sua família estava intrigada comigo por causa 

de um namoro... 

Deu-me um trabalho extraordinário a tal caricatura, tive de vencer mil 

dificuldades porque o Chico Pacheco coçava-se como se tivesse pulgas por todo o 

corpo, movia a cabeça de um lado para o outro, e retirava-se muitas vezes da janela – a 

única que se conservava aberta. 

Os que estavam comigo, vendo surgir a fisionomia do Pacheco debaixo do 

meu lápis, riam-se, a bom rir a ponto de despertar a atenção do próprio Pacheco. 

Quando a caricatura estava quase acabada, fui pilhado por D. Generosa, mulher do 

Pacheco – que observava-me atrás da vidraça da janela do meio. 

Então complicou-se a história; mas o retrato estava tirado. 

Houve um barulho de mil pecados. 

O Pacheco soube de tudo, e veio pessoalmente representar contra o insólito 

procedimento que acabava de ter lugar, exigindo um castigo imediato. 
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Sofri acerbas repreensões, ocultando sempre a caricatura em uma velha 

pasta dos meus tempos de colegiais, onde conjuntamente se achavam a caricatura do 

meu professor e a do amigo – um velho cão da casa, e já falecido. 

Cinco anos depois, voltando à casa paterna, nas férias do meu terceiro ano 

jurídico, soube que o Pacheco já não existia, nem morava no sobrado amarelo; e, fato 

singular morria poucos dias depois de minha chegada, um vizinho amigo velho da 

família Pacheco. Em conseqüência, encontrei-me aí com a viúva D. Generosa. 

Esta, depois de reconhecer-me, perguntou-me: 

– Que fim levou? 

– Estou estudando, minha senhora. 

– Para quê? 

– Para formar-me em Direito. 

– Quanto ganha por mês? 

– Não compreendo. 

– Pergunto-lhe, qual é o seu ordenado por mês? 

– Eu não recebo ordenado. 

– Com efeito, há tantos anos, estudando sempre, o senhor, não tem 

conseguido ganhar dinheiro ainda com o seu trabalho? 

– Perdoe-me, quando se estuda, gasta-se dinheiro, e muito, para obter-se um 

pergaminho honroso. 

– Ah! não sabia, pois meu filho nunca estudou, e já está ganhando mais do 

que um Doutor, - empregou-se numa taverna e já tem fortuna... 

– Seja feliz. 

– Diga-me uma coisa... lembra-se do meu finado marido? 

– Muito, parece-me que o estou vendo. 

– Ah! Como era bom; nem ao mesmo resta-me dele o retrato. 

– A senhora, deve telo guardado no coração. 

– É verdade... porém, recordo-me que o senhor há alguns anos o retratou... 

– Sim, senhora, mas, muito mal. 

– Não obstante, peço-lhe por muito favor que mostre-me esse retrato. 

– Se exige, vou procurar nos meus papéis, desculpando-me se não prestar; 

porque, não sou retratista. 

– Embora, desejo muito possuir esse retrato. 



 

Em vista do pedido formal, fui dar uma busca na velha pasta, e lá encontrei 

a caricatura do tal Pacheco. Imediatamente fui entregá-la a D. Generosa que a recebeu 

com lágrimas nos olhos, declarando que estava perfeitamente parecida com seu defunto 

marido. 

Foi o meu maior elogio. Calculem. 

* 

*   * 

Depois de tudo isto, fui visitar a mesma senhora, e, encontrei na sala de 

visitas, em rica moldura dourada, a caricatura do Chico Pacheco, que tantos martírios 

me causou!!! 

Este mundo é assim! 

 

Jabj.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A noiva671 

 

A ilustre escritora portuguesa D. Maria Amália Vaz de Carvalho 

 

I 

Mimosa flor, gérmen fecundo de frutos gloriosos eu te saúdo. 

Os lírios cândidos que te ornam a fronte e as per’las que anuviam-te o colo 

alabastrino nem por isso, disputam-te beleza. 

Tu és a esperança de uma casa, o enlevo de uma família, a glória de uma 

pátria. 

Caminhas para o altar... e para quê? 

Para depores nas sacrossantas aras a virginal coroa que te cinge, e 

sobrecarregares-te com os encargos pesadíssimos de mãe solícita de família abençoada. 

Serão teus votos ouvidos pelo onipotente Deus que tudo rege. 

 

II 

Inda ontem brincavas, hoje pensas. 

Ontem eras a cândida flor que matizava o lindo prado, hoje és a jovem 

pensativa cogitando nos deveres de esposa e nos encargos de mãe. Foi a moça 

substituída pela mulher, assim como fôra a menina pela moça; ó jovem esposa eu te 

saúdo; ó esperança matrona o céu te guie! 

 

III 

Era uma menina formosíssima; foi depois uma moça mais que linda: menina 

e moça inocente e pura. Despiu-se do sorriso infantil, dos descuidos de menina afastou-

se. 

Hoje é mãe ou quase mãe; é noiva educadora de filhos para a pátria, e heróis 
para o mundo. 

Jovem esposa eu te saúdo. 
 

Francisco Cabral 
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Variedade672 
 

Mulher, anjo, Valquíria, fada, quem és? 

Acaso és filha da natureza, és filha de Deus? 

Acaso nascestes do Éden celeste e descestes à terra para fascinares os 

mortais? 

Criou-te o sonho ideal de Rubens, de Marillo? 

Acaso formou-te Pigmaleão e deu-te o sopro da vida? 

Responde. 

Fostes formada da matéria, ou nascestes do pólen da flor, da per’la do mar, 

do riso do crepúsculo, dos raios da lua, do fulgor do sol, da luz das estrelas? 

Quem és? 

Pergunto ao Céu e o Céu não me responde. 

Pergunto à brisa, à flor ao mar, às estrelas, ao crepúsculo, às auras, à lua, ao 

sol e... mudos, sempre mudos! 

Donde viestes, onde nascestes, onde foi-te berço? 

Quem és? 

Alma? Visão? Sombra? 

Anjo! 

Quem és? 

Quando penso em ti, pareço que embalado no doce enlevo dum sonho vejo-

te animada, pura, bela, linda como a diva visão de um sonhador poeta! 

Diz-me, fala, escuta. 

Tens no altar de minh’alma eterna adoração, tens nos arcanos de meu peito 

o amor intenso de um coração de jovem. 

Responde... 

Esse fulgor de teus olhos tem o filtro do encanto? 

Esse falar de teus lábios tem as harmonias dos Céus? 

Essa beleza divinal será cópia de alguma madona? 

Responde: 

O negro de teus cabelos roubaste-o à noite densa de um firmamento revolto? 

O rubor de tua face pediste e aos raios do crepúsculo? 

Fingiste-a no rubi das alvoradas? 
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Responde: 

Teu seio virgíneo, belo, onde buscaste-lhe o perfume? 

Nas mirras, nos incensos, nos odores de Sabá. 

Onde...Onde... 

Um dia, vi-te; eras o arcanjo da regeneração! 

Olhaste-me... eu segui fascinante o rastro da luz do teu olhar... 

Prendestes no elo eterno de uma paixão devoradora... 

Amaste-me... 

Sofri... 

Sofrestes... 

Reguei com prantos os sons tristes de minha lira, tangi-lhe as cordas 

d’alma... 

Ouviste-nos, chorastes!... 

Hoje ligamo-nos pela alma, ligamo-nos pelo coração e ele identificou-se, 

tornou-se um só! 

As mesmas pulsações, os mesmos desejos, as mesmas crenças, tudo... tudo 

uniu-se, tudo tornou-se numa só aspiração, como caminheiros de longa jornada por 

entre os tredos caminhos da vida, vagamos descalços por sobre estradas de espinhos... 

 Ferimo-nos, e a dor da ferida persiste, ainda sangra! 

Deixamos impressos no pó das estradas os vestígios dessa dor... dessa 

jornada e exaustos de fadigas estamos a parar e perguntamos aos céus! 

É longe o futuro?... 

É muito longe?... 

* 
*  * 

Mão misteriosa, nos ordena a caminhar. 

Ashaverus passou já por nossa frente, dobrando a encosta do monte... 

“Marchai! – brada a voz em nosso íntimo, – Marchai!  

Apanhamos o bordão, preparamo-nos dos andrajos de caminheiros e eis-nos 

na estrada sem fim, que nos deverá conduzir ao lar da ventura! Guiados pela luz divina 

da luzente estrela que brilha de quando em vez sobre nossas cabeças! 

Quando terá fim a jornada, quando?... 

Além, além, vejo por entre a penumbra da montanha a luz tíbia de um raio 

solar! Será o sol do porvir?... 



 

Marchemos... 

Alentar-nos-á a esperança, alimentar-nos-á o amor. 

Marchemos. 

É longa a jornada, não importa que cansados tenhamos de apoiarmo-nos nos 

braços da morte... se nos abraçar... ela nos dará o termo da viagem. 

Na morte se encontra um futuro seguro para as almas que sofrem, que 

gemem, que padecem ao peso de uma cruz! 

Marchemos. 

Até lá existe ainda um poder infalível: 

– Deus!... 

Marchemos. 

 
Ernesto Senna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

A hospitalidade673 
 

Legenda sérvia 
 
A raça eslava é desde remotíssimas eras, altamente afamada pelo modo 

como exerce a hospitalidade. 

Os sérvios têm uma legenda que apresenta um terrível quadro desta virtude 

popular, legenda baseada no sacrifício de Abrahão, mas de uma natureza inteiramente 

bárbara. 

Hei-la: 

O sol desaparece no horizonte; a lua esparge a sua lânguida luz por sobre as 

tristes campinas cobertas de neve. 

O estrangeiro entra na pousada do pobre Lázaro. 

– Sêde bem-vindo, lhe diz Lázaro. 

Depois, voltando-se para sua mulher, acrescenta: 

– Luibitza acende um feixezinho de lenha e faz a ceia. 

Luibitza responde: 

– A floresta é vasta e a lenha crepita e flameja na lareira. Mas onde está a 

ceia? Não jejuamos nós há já dois dias? 

A confusão e a vergonha dilaceram o coração do infeliz Lázaro. 

“És tu um sérvio, diz o estrangeiro, e não tens nada para oferecer a teu 

hóspede?” 

O desditoso Lázaro abre o armário, procura no celeiro e nada encontra; nem 

um bocado de pão, nem um único fruto. 

A sua cerviz curva-se ao peso da vergonha e do desgosto. 

“Eis aqui sustento e carne fresca”, diz o estrangeiro, repousando a mão 

sobre a cabeça de Janka, a criança de cabelos anelados. 

Luibitza vê-o, deixa escapar um grito terrível e cai no chão como morta. 

“Jamais, brada Lázaro, jamais se dirá que um sérvio falta aos deveres da 

hospitalidade”! 

E dizendo isto, agarra Janka e degola-o como se fôra pacífico cordeiro! 

Oh! quem poderá descrever a ceia do estrangeiro! 

Lázaro deitou-se, mas passados minutos o estrangeiro chamou-o dizendo: 
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– “Levanta-te Lázaro; eu sou o Senhor teu Deus! A hospitalidade sérvia fica 

imaculada. Teu filho ressuscitou e a abundância entrou na tua casa”. 

Viveu largos anos o rico Lázaro, a bela Luibitza e Janka, a criança de 

cabelos anelados! 

 

F.J. Pedroso  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Um Cristo de encomenda674 

 
Dois marinheiros marselheses, ao regressarem de uma longa e perigosa 

expedição, foram ter com o cura da aldeia e disseram-lhe que tinham feito uma 

promessa, por ocasião de um grande temporal, de dar um quadro para a igreja. 

– Que santo quer? Perguntaram eles. 

– Desejava um Cristo, responde o cura a pressa, porque o comboio ia partir 

para Paris. 

Os dois marinheiros só tiveram tempo de saltar para o vagão e o comboio 

partiu sem que o cura lhes chegasse a dizer em que situação da curta existência do 

Nazareno lhe era mais agradável o seu Cristo. 

Em Paris forma procurar um pintor e o mais velho dos marinheiros pôs 

sobre a mesa um punhado de luizes, dizendo: 

– Aí tem, faça-me um Cristo bem acabadinho. 

– Bem! Então como querem o Cristo? Morto ou vivo? 

– Vivo, diz o velho. 

– Eu antes queria morto, replica o mais novo. 

– Morto não! È muito triste. 

– Bem, fá-lo-ei vivo, propõe o pintor, no Jardim das Oliveiras.  

– Das Oliveiras, não! Em Marselha não há oliveiras, não gostamos de 

oliveiras, antes queria aspargos, aspargos grandes, como eu vi na mesa do meu 

almirante, diz o velho. 

– Eu gostava mais dele a cavalo em um burro, como está na igreja de 

Valparaíso. 

– Está dito, responde o pintor... mas o burro vai complicar o quadro e 

aumentar o preço. 

A esta observação os marinheiros contaram o dinheiro que estava sobre a 

mesa. Eram oitocentos francos. 

O velho exclama:   

– O quê? Pois por oitocentos francos não me pode dar um Cristo e um 

burro!!... Quanto custam então os burros em Paris? Em Marselha compra-se um burro 

por duzentos e cinqüenta francos. Restam quinhentos e cinqüenta francos para o Cristo. 
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Vendo a hesitação do pintor, o mais novo tira da algibeira cinqüenta 

francos. 

– Pois bem! Aí tem mais cinqüenta francos para o Cristo. 

– Nada! Por esse preço não quero o burro, diz o velho. 

– Então o que quer? Um elefante? 

– Antes quero uma Magdalena. 

– Mas uma Magdalena bonita, deitada aos pés do Cristo. 

– Mas assim esborracha os espargos, observa o pintor. 

Depois acrescenta: 

– É pena que não queiram ambos o Cristo morto, porque lhes ficava mais 

em conta. Far-lhes-ia um Cristo no túmulo! Um túmulo simples, de pedra e cal ficava-

lhes isso por uns trinta francos. 

Os olhos dos dois marinheiros arregalaram-se de satisfação, mas o velho 

mais experiente, depois de refletir um bocado disse: 

– Pois sim, mas o Cristo? 

– O Cristo? Pergunta o pintor admirado. 

– Sim, quanto custa o Cristo? 

– Nada. Como está fechado dentro do túmulo, não se vê. 

– Pois então, faço-lhes um Cristo crucificado, é o mais econômico... 
cinqüenta francos para a madeira de carvalho, aparelhada com dois francos para os 
cravos, soma cinqüenta e dois francos, trezentos francos para o Cristo, Total: trezentos e 
cinqüenta e dois francos. 

– Trezentos francos para o Cristo! Repete o mais novo, desconfiado: ainda 
agora custava ele quinhentos e cinqüenta francos! 

– Pois sim, mas na cruz, como está nu, não tem a despesa do fato. 

– É justo, diz o velho, comovido com a probidade do pintor. Mas ainda 

estou na minha, acrescenta pouco depois; antes o queria vivo, é mais alegre. 

– Então no Jardim das Oliveiras. 

– Isso não, não gosto das oliveiras, já disse. 

– Ora ouçam... como sabem, o Cristo é representado no Jardim das 

Oliveiras, de noite, ao luar mas eu suprimo o luar, e já não se vêem as oliveiras. Mas 

tem que dar mais três francos pela nuvem que hei de pôr diante da lua. 

– E quanto custa tudo? 

– Quatrocentos francos, com mais três francos pela nuvem. 

– Ah! Mas então, exclama o marinheiro velho mais experimentado, visto 
estar noite escura pode pintar o Cristo nu e já poupando o dinheiro do fato! 



 

 
Na guarita do tesouro675 

 
Numa destas noites tempestuosas, um soldado estava de sentinela na rua de 

São Jorge, e refugiado numa destas acanhadas gaiolas de madeira clássica, progenitora 

do quiosque e ali, mal acomodado, de pé firme e vigilante, subtraía-se ao furor da chuva 

que estalava nas calçadas, enquanto a cidade dormia e o tesouro sonhava com mais 

impostos. Deserta era a rua. De vez em quando um outro tílburi676 carunchoso e velho, 

puxado por um cavalo magro e lazarento, quebrava o silêncio da hora. São os tílburis 

chamados da meia-noite. 

Um vulto, a pé, ensopado até os ossos, e esgueirando-se pelas paredes, se 

aproximava da sentinela. 

– Quem vem lá! Bradou esta. 

– É camarada! Respondeu o vulto. 

– Passe de largo! 

– Não posso. A rua está alagada e desejo conversar com você. 

– Quem é você? 

– Um voluntário da pátria. 

– Então... o dito pelo não dito. Aproxime-se. 

– Brrrrrr!... fez o voluntário. Você mostra ser dos bons soldados. É veterano? 

– Tenho vinte anos de serviço. 

– Logo vi. 

– O que anda você fazendo a esta hora? 

– Eu... nem mesmo sei o que ando fazendo. Hoje, desejaria ser soldado outra 

vez. Ao menos teria o abrigo deste quiosque para livrar-me da chuva. Se sou quase 

vagabundo, graças a um ministro doido que houve na marinha!... 

– E... depois não achou mais emprego? 

– Quiseram-me contratar para a polícia secreta... 

– Recusou? 

– Que dúvida! Chamaram-me bravo nos tempos críticos, não me chamaram 

capanga nos venturosos. 

                                                
675 SOLDADO. Na guarita do tesouro. O Diabrete. Rio Grande, 3 de abr. 1881, p.6. 
676 Cf. Dicionário Melhoramentos (1969: 367), tílburi refere-se a uma carroça de origem inglesa de dois 
assentos, geralmente coberta, de duas rodas, puxada por um animal. 



 

– Bonito, camarada! Não destruo nunca uma farda que uma vez honrou. 

Mas... com os diabos. Eu estou de sentinela, e neste posto não se conversa.  

– Qual! Histórias! Estamos sós. Aqui ninguém os incomodará enquanto 

chover; e nós dois a tagarelarmos melhor veremos passar o tempo. 

– Está dito. Leve o diabo a disciplina da mudez. Conte-me sua vida. Ah... se 

tivéssemos agora um trago de parati... 

– Mesmo um garrafão, era melhor que estarmos a apanhar chuva. 

– Parece que quando Deus não tem o que fazer, diverte-se em molhar a 

gente. Se ao menos chovesse dinheiro, vá, mas água, e sempre água! Isto é demais. Se 

ele fosse algum dia enxotado de algum arsenal, não mandaria cá chuva. Eu, por 

exemplo, hoje não tenho onde dormir, e por isso, aqui estou fazendo horas para não ser 

agarrado como vagabundo. 

– Então, seriamente, você está em tal penúria? 

– Ainda o duvida? Às vezes dá-me vontade de virar gatuno. 

– E a cadeia? A detenção! 

– Aí ao menos tem-se almoço, jantar e cama. 

– E a prisão com trabalhos? 

– Ora! Prisão com trabalho... Ao menos terei o último, que há muito busco e 

não acho. Não sei estar vadio, camarada. 

– Requeira ao ministro... 

– O quê? 

– Um emprego no... 

O voluntário cortou a frase com estridente gargalhada. 

– De que riu-se colega? 

– De sua singeleza e simplicidade. Não me parece o veterano de vinte anos 

de há pouco. Que é do empenho? 

– Que empenho? Para um homem trabalhar só lhe reconheço um empenho: a 

força de sua vontade, a inteligência, e valor de seus braços, senão é maneta. 

– Quer ouvir uma história alegre? 

– Quero. 

– Então ouça: quando Cristo comandou o grande exército da humanidade, 

havia entre seus diversos generais, dois: um incrédulo, era S. Pedro; outro, uma espécie 

de urquiza, era Judas. 



 

Cristo, que nunca ria, quase perdeu por muitas vezes esse conceito de 

seriedade austera, por causa do seu incrédulo subchefe; e quanto a Judas, observava-o 

somente. Um dia, o grande general em chefe disse a seu subalterno: 

– Pedro! Vai pedir fogo àquela casa. 

O desobediente apóstolo estremeceu, e quase chorando ousou acrescentar: 

– Ah! ... Senhor. Há tanto cachorro ali!... 

O redentor, por pouco não estourou de riso. Dominou esse movimento 

involuntário e acrescentou com doçura: 

– Se os cães te perseguirem, reza o credo com fé. 

A intimação era peremptória. O inimigo capitulava. Cumpria obedecer. O 

apóstolo não tugiu, nem mugiu, e partindo teve o cuidado de ir reparando bem no 

caminho, como quem procurasse um ponto de apoio, no caso de uma retirada forçada. 

O salvador acompanhou-o com a vista. 

Pedro parou ao longe, persignou-se e entoou o credo em voz alta e trêmula. 

A canzoada dormia. Acordou atônita com a lamentação do apóstolo, e 

investiu-o. 

O pontífice viu o caso mal parado, abaixou-se e apanhando algumas pedras, 

avançou violentamente, rezando o credo. 

.    .    .   .    .   .    .     .   .   .   .   .    .   .   .    .    .   .   .   .   .    . 

– Então, Pedro como te saíste? Perguntou o Salvador. 

– Ah! Senhor, disse S. Pedro apresentando um enorme tição de fogo, credo 

sem pedras não vale nada! 

– Mas a que vem essa história? Perguntou o soldado depois de muito rir-se. 

– A que vem? É, que eu sou S. Pedro, e sei que serviços, valor, patriotismo, 

etc..., sem empenho não valem nada. 

– Está bem. Falarei a meu capitão, que é um bom home, e ele consentirá que 

você pernoite no quartel; e eu repartirei minha bóia com você até que se empregue 

honradamente. 

– Aceito. É a esmola do bravo que se reparte com o bravo. 

Chegara a hora do quarto. Apareceu o cabo e rendeu a sentinela. 

 

(Soldado)  
 

 



 

 

 
 
 
5.3 Material iconográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


