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Resumo 

O Panorama foi o principal periódico enciclopédico ilustrado português da primeira metade 

do século XIX. Publicado pela empresa filantrópica Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, visou promover a “instrução”,  através da palavra mas também de 

ilustrações, transformando, assim, o panorama do jornalismo português, caracterizado até 

então pela hegemonia da imprensa política facciosa e “palavrosa”. Até que ponto o 

conseguiu? Para se responder a essa questão, desenvolveu-se uma análise de conteúdo do 

periódico. Argumenta-se, face aos resultados obtidos, que ao propor aos leitores a aquisição 

de um conhecimento universal, expresso numa grande pluralidade de conteúdos, O 

Panorama foi uma peça fundamental para abrir o jornalismo português, até então dominado 

pela imprensa política de fação, a novos temas e novos modelos jornalísticos.  

 

Palavras-chave: história do jornalismo; Portugal; século XIX; O Panorama; análise de 

conteúdo. 

 

 

Introdução 

O Panorama foi o primeiro jornal enciclopédico ilustrado português alinhado com 

os periódicos do mesmo tipo que proliferavam na Europa e noutros pontos do mundo. 

Lançado pela Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, congeminado em 1837, no 

período subsequente ao triunfo liberal na guerra civil de 1828-1834 e à revolução de 

Setembro de 1836, O Panorama beneficiou das conquistas cívicas liberais e do espírito 

setembrista, favorável à democratização do acesso à informação e à cultura, no quadro de 

um processo de formação de cidadãos cultos (restritos censitariamente, no entanto, a quem 

fosse livre – ou seja, tivesse suficiente riqueza), capazes de intervir no processo decisório 

nos termos ditados por uma Constituição (vd. RAMOS et al., 2009, p. 512-513). Tinha um 

formato sensivelmente A4 (18 x 27 cm) e oito páginas. O texto surgia diagramado a duas 

colunas, em caracteres Roman clássicos. Os primeiros números de cada volume anual 

tinham frontispício, mas os restantes não, pois o periódico foi concebido para ser 
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colecionado sob a forma de fascículos. Apenas se indicava o número, o título da revista, o 

volume e a data da publicação (Fig. 1). Era distribuído por todo o Portugal, mas também no 

Brasil, possuindo, desde a fundação, conforme revelam as informações apensas no primeiro 

número, correspondentes no Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Maranhão e Pernambuco. 

 

 

Fig. 1 – À esquerda, a primeira página do primeiro número d’O Panorama. Uma diagramação simples, a duas 

colunas, separadas com filete, com caracteres da família romana, com a página 1 encimada pelo logótipo. A 

indicação do volume e da página aparece em rodapé. Mais tarde, O Panorama passou a incluir quase sempre 

ilustrações na primeira página de cada número, conforme se nota na segunda imagem. 

 

O primeiro número d’O Panorama foi lançado no dia 6 de Maio de 1837. O 

periódico publicou-se ininterruptamente até 28 de Dezembro de 1844, ao longo de duas 

séries. A primeira série inicia-se a 6 de Maio de 1837 e dura até ao número 243, datado de 

30 de Dezembro de 1841; a segunda inicia-se a 1 de Janeiro de 1842 e dura até 28 de 

Dezembro de 1844 (n.º 157 da segunda série), sem interrupção na publicação da primeira 

para a segunda série, num total de 400 números. Apesar das infraestruturas aparentemente 

sólidas (o periódico tinha, inclusivamente, tipografia própria, que segundo Tengarrinha 

(1989, p. 190) era “uma das mais bem apetrechadas do país”), a publicação d’O Panorama 

foi interrompida em 1844 e a Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis dissolveu-

se no ano seguinte. Mais tarde, o jornal ainda teria mais três séries, mas sob a 

responsabilidade de empresas e não de uma organização filantrópica como a referida 

Sociedade. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

A quem se dirigia O Panorama? O escritor, historiador e político Alexandre 

Herculano, seu primeiro redator responsável, considera que seria ambição do jornal 

interessar a toda a gente, “até aos últimos degraus da escala social”: 

 

Neste estado (…) da ilustração e do progresso, o que mais importa é o (…) 

introduzir em todas as classes da sociedade o amor da instrução, porque este é o 

espírito do nosso tempo, e porque esta tendência é generosa e útil. Mas como se 

dilataria a instrução, como se faria descer a variada ciência até aos últimos degraus 

da escala social (…)? (…) Que é (…) necessário fazer para que seja satisfeita a 

necessidade de generalizar a instrução (…)? A solução deste problema encontra-se 

(…) (n)os jornais de instrução popular. (HERCULANO, 1837, p. 1) 

 

O Panorama apresentou-se, publicamente, como um jornal que seguia o modelo 

britânico da Penny Magazine, uma revista cuja denominação – magazine –, à maneira dos 

grandes armazéns onde se vendia de tudo um pouco, prometia que nela se falaria de tudo 

um pouco. Porém, segundo as palavras de Herculano, foi preciso mudar a orientação 

editorial do periódico a partir de 1838, pois o modelo da Penny Magazine, assente apenas 

em vários artigos extensos, não teria recetividade em Portugal, já que não interessaria a toda 

a espécie de leitores que O Panorama queria cativar: 

 

Quando este jornal começou a aparecer, nada mais era, quanto à forma, do que 

uma imitação do Penny Magazine, do qual também o são todos os jornais populares 

publicados na Europa. (…) Em Inglaterra, [porém] um jornal que contém quatro ou 

cinco artigos escritos com atenção e oferecendo matérias graves, severamente 

tratadas, louvam-no e lêem-no; em Portugal, louvam-no, mas poucos o leem. Entre 

nós, é preciso que o agradável conduza (…). É preciso que o escritor não só tenha 

boa consciência, mas também que esta seja risonha. (…) Sem nos enganarmos com 

o aumento da extração do Panorama, (…) julgámos dever alterar o sistema (…) na 

redação e disposição do jornal, porque sendo nosso objeto instruir, deleitando no 

maior grau possível, isto melhor se poderia alcançar seguindo em parte um novo 

trilho. (…) O Panorama conterá doravante duas partes (…). A primeira destinada 

aos artigos mais extensos, e relativos (…) a todos os (…) objetos graves e 

importantes; a segunda conterá artigos breves e variados, e de menos monta. 

(HERCULANO, 1838, p. 1) 

 

Assim, numa estrutura que se manteve até 1844, O Panorama passou a segmentar 

e organizar os conteúdos em duas grandes áreas. Uma primeira área abrangia textos sobre 

agricultura, arqueologia, belas-artes, economia, educação, filosofia, história, literatura, 

tecnologia e outros temas “graves”, conforme o termo empregue por Herculano. Uma 

segunda área incluía as matérias “risonhas”, ou seja, os “artigos breves e variados, de 

menos monta”. Nela se incluíam as lendas, as anedotas históricas, a economia doméstica, 
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problemas linguísticos e um sem fim de outros assuntos. Neste aspeto, corporiza um 

movimento transformador do jornalismo português, que se começava a afastar dos 

exaltados pasquins partidários vintistas, muito bem caracterizados por Sodré (1999, p. 157): 

 

Eram vozes (...) bradando em altos termos e combatendo desatinadamente pelo 

poder que lhes assegurasse condições de existência compatíveis ou com a tradição 

ou com a necessidade. Não encontrando a linguagem precisa (...), a norma política 

adequada aos seus anseios, e a forma e organização a isso necessárias, derivavam 

para a vala comum da injúria, da difamação (...). Não podiam fazer uso de outro 

processo porque não o conheciam (...) num meio em que a educação (...) estava 

pouquissimamente difundida (...), em que os que sabiam ler não tinham atingido o 

nível necessário ao entendimento das questões públicas e em que os que haviam 

frequentado escolas superiores se deliciavam em estéril formalismo (...), a única 

linguagem que todos compreendiam era mesmo a da injúria.  

 

Ora, nos termos dos artigos 45 a 49 dos Estatutos da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis, O Panorama deveria promover a “instrução dos conhecimentos 

úteis”. Que conteúdos forneceu, então, aos portugueses da sua época? Como é que os seus 

promotores concretizaram, afinal, os princípios estatutários da referida Sociedade? Que 

papel teve no jornalismo português? A resposta a essas questões foi concretizada através da 

realização de uma análise quantitativa do discurso d’O Panorama, baseada na proposta de 

Sousa (2004; 2006, p. 352-374). Com essas respostas, procurou-se atingir o objetivo 

genérico da presente pesquisa – perceber o que representou O Panorama para os 

portugueses da primeira metade do século XIX e para o jornalismo de então e o seu papel 

na transformação do jornalismo nacional. 

 

1. O conteúdo d’O Panorama 

No período estudado, ou seja, entre 1837 e 1844, foram publicadas 3445 peças n’O 

Panorama, considerando-se por peça toda a matéria publicada, incluindo os provérbios, 

citações de máximas, anedotas e ditos populares. Quando várias anedotas ou provérbios 

surgem agrupados n’O Panorama e são da autoria de um único autor, foram considerados 

como uma única peça. Na tabela 1 indica-se o número de peças inseridas n’O Panorama, 

por anos e no total. 

 

Tabela 1 

Peças inseridas n’O Panorama (repartição por anos) 

Textos  1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 Total 

Assinados  17 43 93 72 92 85 139 136 
677 

(19,7%) 
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Não 

assinados/ 

Anónimos  

250 546 386 391 334 266 225 210 
2608 

(75,7%) 

Não 

assinados, 

mas de 

autoria 

conhecida 

47 68 32 1 6 4 1 1 
160 

(4,6%) 

Total 
314 

(9,1%) 

657 
(19,1%) 

511 
(14,8%) 

464 
(13,5%) 

432 
(12,5%) 

355 
(10,3%) 

365 
(10,6%) 

347 
(10,1%) 

3445 
(100%) 

Nota: Uma contagem simples permite concluir que 103 autores portugueses se encontram entre os que 

contribuíram para O Panorama. 

 

Verifica-se, face aos dados expressos na tabela anterior, que n’O Panorama se 

inseriram, em média, 8,6 textos por edição. O volume de textos, porém, oscilou anualmente. 

No período analisado (1837-1844), o ano de 1838 foi aquele em que foram produzidos mais 

textos, 19,1% da totalidade; o ano de menor proficuidade na produção foi o de 1844, cujo 

total de textos pesa apenas 10,1% no total. Nota-se, aliás, uma redução acentuada do 

número de textos entre 1838 e 1844 (O Panorama publicou-se apenas a partir de Maio de 

1837 e mesmo assim, neste ano, em oito meses, inseriu quase tantas peças como em todo o 

ano de 1844). Houve, portanto, e independentemente do editor em funções, flutuações da 

política editorial d’O Panorama, sendo que, a partir, sobretudo, de 1842, com a entrada na 

segunda série da publicação, se sacrificou a variedade para se apostar em textos mais 

densos e extensos, talvez por pressão dos colaboradores, já que o número de páginas do 

periódico se manteve inalterado (oito). 

A tabela 1 também permite observar que 75,7% dos textos d’O Panorama não são 

assinados, apesar de na segunda série do periódico se notar uma ascensão percentual dos 

textos assinados (23,9% dos textos publicados em 1842 foram assinados; esta percentagem 

ascendeu a 38%, em 1843, e a 39,2%, em 1844, enquanto em 1837 a mesma percentagem 

era somente de 8,6% e em 1838 apenas de 6,5%, sendo que em muitos casos os textos – ou 

até meros excertos de textos e citações – eram da autoria de estrangeiros ou de 

personalidades históricas já falecidas; no entanto, em 1840 18,1% dos textos publicados 

neste ano já foram assinados, tendo a percentagem subido para 21,3% em 1841). Esse facto 

reforça a ideia de que, na segunda série, o periódico deu mais espaço e reconhecimento aos 

autores, em especial aos colaboradores portugueses, que seguiram o exemplo de Alexandre 

Herculano. Essa política permitia a emergência do indivíduo-autor da massa anónima de 

colaboradores. A mensagem transmitida era a de que O Panorama se afirmava como um 
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produto resultante da colaboração de indivíduos diferenciados e não como o resultado da 

ação de um coletivo de gente indiferenciada. 

Quais os conteúdos temáticos de O Panorama? Uma análise quantitativa do 

discurso, ou análise de conteúdo, permite responder à questão. Na tabela 2 pode apreciar-se 

o resultado dessa análise ao conteúdo temático d’O Panorama, tendo em conta o tema 

principal de todas as peças (independentemente da sua extensão) do periódico. 

 

Tabela 2 

Estrutura de conteúdos d’O Panorama (1837-1844) segundo o tema principal das peças: total 

Temas % 

Agricultura, pecuária e pescas 

 
144 

(4,2%) 

Arquitetura 

 
6 

(0,2%) 

Artes 

 
44 

(1,3%) 

Assuntos militares 

 
11 

(0,3%) 

 

 

Biografias 

de 

contemporâneos 

d’O Panorama 

 

 

Biografias: líderes políticos e militares do 

tempo d’O Panorama 
  

3 

(0,1%) 

 

 

 

3 

(0,1%) 
Biografias: artistas, cientistas e homens de 

letras do tempo d’O Panorama 

 

 

0 

(0%) 

Biografias: outras personalidades 

 

0 

(0,03%) 

Ciências naturais e exatas 

 
301 

(8,7%) 

Crime e castigo 

  
11 

(0,3%) 

Direito, jurisprudência e sistema prisional 

 
1 

(0,03%) 

Economia, indústria e comércio 

 
71 

(2%) 

Economia doméstica 

 
72 

(2%) 

Educação 

 
42 

(1,2%) 

Filosofia, ideias e moral 

 
592 

(17,2%) 

Geografia física e humana, etnografia e antropologia 

 

520 

(15,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

História: arqueologia e monumentos 

 
150 

(4,3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

911 

(26,4%) 

História: biografias de líderes políticos, 

militares e sociais 

 

102 

(3%) 

 

História: biografias de líderes religiosos 

 

20 

(0,6%) 

História: biografias de personalidades 

das artes, das letras, do pensamento, do 

teatro, da música e da ciência 

 

77 

(2,2%) 
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História: biografias de outras 

personalidades 

 

1 

(0,03%) 

História da arte, da música e do teatro 

 
40 

(1,2%) 

História militar 

 

53 

(1,5%) 

História política, social cultural e das 

ideias 

 

318 

(9,2%) 

História das religiões 

 
77 

(2,2%) 

História: outros assuntos 

 
73 

(2,1%) 

 

Invenções, 

técnicas, 

tecnologia e 

engenharias 

Invenções, técnicas, tecnologia e 

engenharias em geral 
 

115 

(3,3%) 

 

 

127 

(3,7%) Invenções, técnicas, tecnologia e 

engenharias: transportes e vias de 

comunicação 
 

12 

(0,3%) 

Jornalismo 

  
7 

(0,2%) 

 

 

 

Língua e 

literatura 

Língua e literaturas em geral 

 

195 

(5,7%) 

 

 

 

407 

(11,8%) 

Língua e literaturas: ficção histórica 

 

188 

(5,5%) 

Línguas e literaturas: ficção não histórica 

e outros textos literários narrativos 

 

3 

(0,09%) 

Língua e literaturas: poesia 

 
21 

(0,6%) 

Museologia 

 
0 

(0%) 

Medicina e saúde 

 
67 

(1,9%) 

Música e dança 

  
5 

(0,1%) 

Ofícios 

 
15 

(0,4%) 

Panorama, O 

 
5 

(0,1%) 

Política 

 
8 

(0,2%) 

Problemas sociais 

 
17 

(0,5%) 

Religiões 

 
52 

(1,5%) 

Sociedade 

 
6 

(0,2%) 

Teatro 

 

0 

(0%) 

Outros assuntos 

 
0 

(0%) 

Total de peças 3445 

(100%) 
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Os dados expostos na tabela 2 permitem concluir que os redatores d’O Panorama, 

enquanto o periódico pertenceu à Sociedade Propagadora de Conhecimentos Úteis, 

procuraram cumprir os estatutos da instituição no que se refere à linha editorial do 

periódico. Recorde-se que esses estatutos, nos seus artigos 47 e 48, impunham que o 

periódico privilegiasse a história, as descrições de antiguidades e monumentos, as 

estatísticas e a geografia, as biografias das personagens ilustres, a língua e a literatura, a 

economia, o direito, a indústria e o comércio, as belas artes, as ciências naturais e exatas e 

ainda as “máximas morais” e as “anedotas históricas e pouco vulgares”. Ao prestar atenção 

a tantos temas, de forma simultaneamente caleidoscópica e enciclopédica, O Panorama 

contribuiu para o desenvolvimento do jornalismo nacional, pois ampliou o leque do 

noticiável a temas que se afastavam da polémica política, omnipresente na maioria da 

imprensa do Romantismo. 

Todavia, a história é, nas suas diversas formas, o tema predominante n’O 

Panorama. Aliás, é relevante que uma portaria de 26 de Julho de 1838 concedia à 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis a prerrogativa de usar os códices e 

manuscritos da Biblioteca Nacional de Lisboa como matéria-prima para a produção do 

periódico. O cultivo da história, registe-se, interessava ao regime liberal, na sua tentativa de 

formar civicamente cidadãos aptos a intervir no espaço público e que se reconhecessem 

como membros de uma nação soberana. Totalizam, assim, 26,4%, isto é, mais de um quarto 

do total, as peças que, de uma forma ou outra, apresentam conteúdo histórico como tema 

principal, o que entronca relevantemente num dos traços identitários do Romantismo 

(Saraiva e Lopes, 1979, pp. 710-711). A estrutura temática enfatizava, para além da 

história, e conforme os estatutos da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, as 

ideias e a filosofia (17,2%), a geografia física e humana e as áreas correlatas da etnografia e 

da antropologia (15,1% das peças), a línguas e as literaturas (11,8% das matérias) e as 

ciências naturais e exatas (8,7%). Por outras palavras, a generalidade das matérias d’O 

Panorama pertence ao que, grosso modo, se poderia considerar como o campo das 

humanidades (70,5% das peças, apenas ponderando as quatro primeiras categorias). 

Juntando-se a essas as matérias sobre ciências naturais e exatas, ficam perfeitamente 

definidos os cinco grandes núcleos estruturantes dos conteúdos, que englobam, no conjunto, 

79,2% das peças (cerca de quatro quintos das matérias), e que tornam o periódico 

estruturalmente semelhante às revistas atuais de humanidades e divulgação científico-

cultural: história; ideias e a filosofia; língua e literatura; geografia, etnografia e 
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antropologia; língua e literatura; e ciências naturais e exatas. Em síntese, pode dizer-se que, 

embora caleidoscópico e enciclopédico, estruturalmente O Panorama obedecia, na 

realidade, a uma matriz essencialmente humanística e a uma estrutura temática 

perfeitamente definida, pouco anárquica e ainda menos “desorganizada”. 

O elevado número de textos de ficção histórica (5,5% do total de textos), cuja 

inclusão no periódico certamente foi influenciada por Herculano, enfatiza o papel d’O 

Panorama na introdução do género literário do romance histórico em Portugal e na 

amplificação dos valores e temas do romantismo. Um tipo de romance histórico que, 

saliente-se, tinha por base critérios “científicos” de investigação histórica e que, de certa 

forma, visava também a popularização do conhecimento histórico. Se juntarmos as 

percentagens de textos inseridos nas categorias “ficção histórica” e “história”, conclui-se 

mesmo, por outro lado, que 31,9% das matérias d’O Panorama têm a história por temática 

principal, o que só reforça a estrutura “humanista” dos conteúdos do periódico. 

Destaque ainda, ao nível dos conteúdos, para as matérias que indiciam a crença no 

progresso própria do liberalismo oitocentista: as peças sobre “agricultura, pecuária e 

pescas” (4,2% das matérias), frequentemente consagradas à modernização dos processos e 

práticas agrícolas e à inovação; as matérias sobre as invenções, as novas técnicas, os novos 

meios e vias de transporte, etc. (3,7% das peças – uma percentagem inferior à que se 

imaginaria, devido aos valores progressistas subjacentes ao periódico) e ainda sobre 

economia, indústria e comércio (2%).  

Portanto, a bem da verdade, independentemente do seu papel político, que, 

conforme se viu, também teve, embora contido, O Panorama, cumprindo os estatutos da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, empenhou-se, principalmente, na 

divulgação cultural, na promoção do acesso à cultura, na prossecução do ideal da ilustração, 

apresentando-se ao leitor como um periódico capaz de contribuir para a formação cívica dos 

novos cidadãos do regime liberal. 

Em suma, através da intervenção dos seus redatores, O Panorama falou com 

abundância sobre muitos assuntos. Ecoou os valores liberais do progresso e os ideais 

românticos de valorização da história. Bateu-se por melhor e mais geral educação; pela 

preservação dos monumentos. Mas houve coisas de que não falou e outras de que talvez 

tenha falado pouco, até porque este é o problema de todos os discursos: ao iluminarem 

determinadas particularidades do mundo, inevitavelmente deixam na obscuridade todas as 

outras. O Panorama, por exemplo, embora se tenha batido por uma educação básica para 
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todos, em concreto deu pouco relevo aos temas da educação (1,2% das peças tiveram este 

tema por tema principal, apesar de Portugal precisar então, como hoje precisa, de um 

sistema educativo melhor configurado e que atendesse mais cidadãos nos diversos graus de 

ensino), preferindo assumir-se, mais do que como espaço de debate educativo, como um 

periódico de “educação social”; pouco relevo deu também aos problemas sociais (0,5% das 

peças); à política, mesmo quando não entendida desde uma perspectiva partidária (0,2%) e 

à organização social e à sociedade (0,2% das peças). Também se absteve de explorar 

temáticas que lhe poderiam ter garantido ainda maiores tiragens, tais como: os “crimes e 

castigos” (0,3% das matérias), filão que viria a ser bastante explorado no jornalismo, ainda 

em oitocentos (Sousa, 2008, pp. 67-78), mas cuja abordagem talvez estivesse longe do 

horizonte dos promotores d’O Panorama; e a crítica teatral (0%), apesar de o teatro ser, a 

par da ópera e dos concertos, um dos espaços tradicionais de socialização da 

intelectualidade portuguesa oitocentista. 

Uma questão relevante é a de saber quais os valores que podem ser associados aos 

textos d’O Panorama, dados expressos na tabela 2. Dado que vários valores se podem 

associar a um único texto, o valor total é significativamente superior ao número de peças 

publicadas n’O Panorama. Os dados são ordenados em função do número de vezes que se 

pode associar determinado valor às matérias do periódico. 

 
Tabela 2 

Valores associáveis aos textos d’O Panorama, por ordem de importância 

Valores Total 

Proximidade 1109 

Conhecimento pelo conhecimento 920 

Humanismo 606 

Historicismo 565 

Referência a países de elite 564 

Moral e bons-costumes 491 

Culturalismo (valorização da cultura) 479 

Preservação da história e da cultura portuguesa 460 

Valor literário 407 

Naturalismo (conhecimento da natureza) 275 

Referência a pessoas de elite 329 

Atualidade 259 

Progresso 243 

Nacionalismo 204 

Descoberta 181 

Exotismo 164 

Novidade 73 

Advocacia do liberalismo económico 35 

Advocacia da democracia e liberalismo político 28 

Conservacionismo (da natureza) 27 

Conflito  26 

Impacto  19 
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Morte 14 

Infração às normas 11 

Surpresa 7 

 

Quais os valores mais relevantes para O Panorama. Primeiro, pode afirmar-se que 

o periódico, tal como seria expectável num jornal generalista contemporâneo, privilegiou 

mais o próximo do que, por exemplo, o exótico, sem que tenha renegado este valor. É um 

valor que pode ser associado a 1109 das 3445 peças publicadas n’O Panorama no período 

analisado, o que corresponde a 32,2% do total de peças. A proximidade é, aliás, um dos 

critérios de noticiabilidade que contribuem para explicar a seleção noticiosa no jornalismo 

(Traquina, 2004, pp. 178-213). 

Segundo, é possível afirmar que, conforme seria previsível dada a sua natureza 

enquanto periódico enciclopédico e de ilustração, emerge de um número significativo dos 

textos d’O Panorama o amor ao conhecimento, em particular ao conhecimento da história 

e ao conhecimento das culturas. O valor “conhecimento pelo conhecimento” pode ligar-se, 

assim, a 920 matérias d’O Panorama, o que perfaz 26,7% do total de peças, sendo que o 

conhecimento da história (565 matérias, cerca de 16,4% do total), dos países de elite (564 

matérias refletem este valor, ou seja, também cerca de 16,4% do total), das culturas (o 

culturalismo associa-se a 479 peças, ou seja, cerca de 13,9% do total) e da natureza (o valor 

do conhecimento da natureza está presente em 275 peças, valor correspondente a cerca de 

8% das mesmas) são os mais importantes. O espírito de descoberta, que também se pode 

ligar ao amor ao conhecimento, reflete-se, por seu turno, em 181 peças (5,2% do total de 

matérias). Esse amor ao conhecimento contribui para explicar a vocação humanista (o 

humanismo pode associar-se a 606 peças, isto é, 17,6% do total) d’O Panorama. 

O Panorama também foi um periódico que se inseria na ordem social vigente e na 

estrutura de valores da sociedade de então. Prova disso, o facto de o valor “moral e bons-

costumes” se poder conectar com 491 peças (14,2%), particularmente com muitos dos 

pequenos textos filosóficos, literários e de citações que o periódico publicava amiudamente.  

Realce também, conforme já foi notado, para o papel do periódico na valorização 

da nação e da história e da cultura portuguesa. O Panorama teve, por exemplo, uma forte 

ação em defesa dos monumentos nacionais e na promoção do conhecimento da história 

pátria. Não surpreende, em consequência, que valores como o da preservação da história e 

da cultura portuguesa (associável a 460 peças, cerca de 13,3% do total) e mesmo o 
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nacionalismo (presente em 204 peças, isto é, cerca de 5,9% do total) tenham um peso 

relativo importante na estrutura de valores imanentes aos textos d’O Panorama. 

O Panorama também foi um periódico progressista (a ideia de progresso, mais 

até, a defesa do progresso, é um valor associável a 243 matérias, cerca de 7% do total) e 

que, embora comedidamente, advogou o liberalismo económico e político (valores 

presentes, respetivamente, em 35 e 28 peças, o que em números relativos percentuais 

significa cerca de 1% do total). Outra coisa não seria de esperar num periódico redigido e 

mantido essencialmente por liberais envolvidos na coisa pública. 

Uma chamada de atenção para o facto de ontem como hoje (cf. Traquina, 2004, p. 

179) a referência a pessoas de elite ser um critério de valorização de textos a serem 

inseridos numa publicação periódica generalista ou de divulgação do conhecimento. N’O 

Panorama, esse valor pode ser associado a 329 peças, um número que corresponde a cerca 

de 9,5% do total das mesmas. Porém, o privilégio às pessoas de elite não foi, n’O 

Panorama, um critério de valorização temática dos mais predominantes, ainda que tivesse 

sido importante. Mais importante foi o critério da referência a países de elite. 

Em suma, pode dizer-se que a estrutura de valores d’O Panorama corresponde ao 

que seria expectável para a sua linha editorial, razão pela qual valores-notícia importantes 

no jornalismo generalista contemporâneo (cf. Traquina, 2004, pp. 178-213), como a 

novidade, a morte, o impacto, a surpresa, a infração e mesmo a atualidade (que apesar de 

tudo é um valor que se reflete em 259 peças, cerca de 7,5% do total) foram menos 

relevantes para o periódico. Por razões culturais próprias do tempo em que O Panorama foi 

publicado, o valor do conservacionismo da natureza também é residual na referida 

publicação periódica (somente se pode ligar a 27 peças, menos de 0,8% do total). Hoje em 

dia, revistas como a Super Interessante, a Quero Saber ou a National Geographic, que 

tiveram publicações como O Panorama como suas antepassadas, ecoarão, certamente, 

muito mais a mentalidade conservacionista. 

O Panorama afastou-se, por outro lado, de valores como a polémica ou o negativo 

– um número significativo de textos d’O Panorama destacam-se, até, pela esperança, pela 

positiva, pela descoberta do novo e exótico, pela apreciação do belo (nas artes e na 

literatura), pela ênfase afirmativa nos fenómenos culturais.  

Em alguns casos, deve realçar-se, como valor imanente ao texto, a potencialidade 

de personalização da narrativa, que claramente intensifica a curiosidade do leitor. A 

propósito, em vários textos, sobretudo nos que têm uma dimensão etnográfica, os 
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protagonistas são, como no texto supracitado, as pessoas comuns, ou entidades coletivas – 

como um povo.  

 

Considerações finais 

Face aos resultados obtidos com a análise de conteúdo, a primeira conclusão a tirar 

é que, ao propor aos leitores a aquisição de um conhecimento universal, expresso numa 

grande pluralidade de conteúdos, O Panorama foi uma peça fundamental para abrir o 

jornalismo português, até então dominado pela imprensa política de fação, a novos temas e 

novos modelos jornalísticos.  

Pode dizer-se ainda que a principal marca característica d’O Panorama foi ser um 

periódico de intenções pedagógicas predominantemente orientado para as humanidades e 

que, num certo sentido, sugere ser possível a leitura de que todas as ciências são 

humanidades. Na tradição humanista e iluminista, apela à valorização de um conhecimento 

integral por parte do homem, do conhecimento pelo conhecimento. Mais, O Panorama 

preconiza, de alguma forma, que o cidadão, e já não o súbdito, para ser verdadeiramente 

cidadão, necessita de ter um conhecimento marcado pela universalidade – universalidade 

não apenas de conhecimento dos diversos ramos do saber, mas também universalidade no 

sentido de que o conhecimento do mundo deve ser universal, e talvez até cosmopolita (daí, 

aliás, o elevado peso da etnografia e da geografia física e humana n’O Panorama). Em 

síntese, O Panorama pode ser visto como um herdeiro do espírito iluminista, adaptado (e 

até certo ponto adotado) pelo estado liberal, na sua ânsia de formar cidadãos cultos capazes 

de intervirem nos processos de decisão política e legitimarem o preceito constitucional da 

soberania da nação. E pode ser visto, igualmente, como um dos primeiros veículos dos 

valores, dos ideais e das formas de expressão do romantismo em Portugal. 

Em segundo lugar, O Panorama foi um jornal enciclopédico, aparentemente mais 

caleidoscópico do que organizado, tanta a variedade de artigos e temas abordados (ver 

apêndice 2) – pese embora a racionalidade subjacente (1) ao privilégio às humanidades, que 

lhe deu uma feição humanista, (2) à categorização dos conhecimentos e (3) à uniformidade 

conseguida por outras vias, como a permanência do design, a coerência de conteúdos e o 

constante apego aos valores liberais e católicos da “moralidade”. Ainda que, certamente, 

nem todos a ele tivessem acesso, o periódico devotou-se, enérgica e filantropicamente, à 

causa da educação pública, para colmatar as deficiências e debilidades do incipiente 

sistema educativo, ainda que, provavelmente, os seus colaboradores nele se tenham 
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envolvido por interesse, nem que fosse pelo mero – e nunca assumido – interesse de 

reconhecimento pelos seus pares e de notoriedade pela elevação cultural patenteada, mas 

também, em alguns casos, conforme se frisou na tese, pelos proventos que poderiam tirar 

enquanto acionistas da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis. Consideraram, 

certamente, os mentores d’O Panorama que somente a elevação e o enriquecimento 

espirituais – ou seja, cognitivos – dos portugueses e o desenvolvimento das infraestruturas 

de transportes e comunicações e da tecnologia do vapor poderiam garantir o progresso de 

Portugal. Essa era, em suma, a ideologia do periódico, cujos promotores veriam na 

aquisição de conhecimentos e competências pelos portugueses a chave para o progresso 

material e social de Portugal. Uma missão nobre e altruísta a que os promotores do jornal se 

propuseram, mas cujos resultados, já de si questionáveis, foram, possivelmente, inferiores 

aos sonhados pelos seus mentores, devido, principalmente, à baixa taxa de alfabetização e 

ao fraco poder aquisitivo da generalidade da população. O leitor de que os redatores d’O 

Panorama falam, o leitor sobre quem escrevem e para o qual escrevem, é um leitor 

idealizado como alguém presumivelmente disposto e apto a receber, passivamente, os 

conhecimentos e conselhos da elite intelectual filantrópica. Mais ainda, a ideia de que O 

Panorama se dirigia a todas as pessoas, de todas as bolsas, num país com 90% de 

analfabetos e no qual grande parte da população carecia dos bens mais básicos e vivia da 

agricultura de subsistência, era pura ficção. No entanto, servia para conferir sentido à 

missão que se auto-atribuíram os promotores e redatores d’O Panorama, por muito que essa 

missão tivesse sido nobre e deva ser valorizada. 

Assim sendo, pode afirmar-se, em terceiro lugar, que O Panorama, 

independentemente de ter contribuído para a promoção da “cultura geral” entre algumas 

elites, predominantemente burguesas, alfabetizadas e com suficiente poder de compra para 

poderem adquirir semanalmente o jornal, serviu, antes de mais, para reforçar a identidade 

dos seus promotores, que se veriam a si mesmos como a elite intelectual liberal portuguesa 

cujos deveres sociais passavam por, (mais ou menos) filantrópica e altruisticamente, 

generalizar os benefícios do conhecimento entre a massa de portugueses ignaros, de modo a 

formar verdadeiros cidadãos – isto é, gente culta e instruída, capaz de se envolver nos 

negócios públicos e de participar nos processos democráticos de decisão fazendo uso 

consciente da sua razão ilustrada, gente, enfim, capaz de transformar o país, garantindo a 

sua prosperidade. 
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