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RESUMO: Este trabalho se propõe a investigar como temas do cotidiano da Fortaleza do 
fim século XIX se tornam mote para textos do jornal O Pão, veículo de propagação das 
ideias dos integrantes da Padaria Espiritual, grêmio literário fundado na capital do Ceará. 
Por meio do método de análise de conteúdo, expõem-se os recursos textuais e as visões de 
mundo sobre cidade que emergem das páginas dos jornais da primeira fase da agremiação. 
Conclui-se que há elementos de uma prática reporteira, fincada na atualidade. Inferem-se 
também leituras saudosistas de cidade e de reações de empolgação e espanto com as 
novidades impostas pela modernidade. 
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1. O movimento da Padaria Espiritual 
 
 

Rua Formosa, moça bela a passear 
Palmeira verde e uma lua a pratear 

E um olho vivo, vivo, vivo a procurar 
Mais uma ideia pro padeiro amassar 

(Música Artigo 26, de Ednardo) 
 
 

 Depois da primeira “fornada”, os padeiros saíram à rua, em serenata, acompanhados 

de violinos, flauta e violão, para “fornecer o pão de espírito aos sócios em particular e aos 

povos em geral”. Era 30 de maio de 1892 quando se criava em Fortaleza a Padaria 

Espiritual, uma “sociedade de rapazes de Letras e Artes” como nunca se vira antes na 

modorrenta capital da província do Ceará. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo, GP História do Jornalismo, no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, realizado de 3 a 7 de setembro, em Fortaleza-CE. 
 
2 Graduado em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Especialista 
em Jornalismo Científico pela mesma Universidade. E-mail: thiago_mendes@ymail.com.  
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2

 A Fortaleza dos padeiros – como eram denominados os sócios da Padaria 

agremiação – vivia intenso processo de remodelação urbana, iniciado na década de 1860 e 

que se prolongaria até as primeiras décadas do século seguinte. No contexto da belle époque 

(belos tempos, em francês), a pequena cidade ganhava ares de capital europeia, com novo 

traçado de ruas (1875), bondes e Passeio Público3 (1880) e quatro elegantes cafés, em estilo 

chalet francês. 

 Um desses quiosques, o Café Java – situado na ponta nordeste da Praça Ferreira4, 

que abrigava um café em cada ângulo –, se tornaria o local de encontro de artistas e homens 

de letras que dariam gestação à Padaria Espiritual. Depois das agitações dos movimentos 

literários Academia Francesa (1873) e Clube Literário (1886), os jovens literatos que ali se 

reuniam começavam a tratar da criação de um grêmio que voltasse a despertar o interesse 

pelas letras. 

 Antônio Sales, autor de Versos Diversos (1890), espécie de líder do grupo, 

discordava da ideia e rebatia com o argumento de que muitas tinham sido as agremiações 

cheias de retórica, muito formais e inúteis. Sales queria algo novo – e até escandaloso – que 

“sacudisse” o meio literário e tivesse repercussão fora dos limites da província. 

  
 Os companheiros concordaram, e sugeriram então que ele, o poeta dos 
Versos Diversos, já que desejava uma coisa original, tratasse de arranjar um nome 
para o novo grupo e pensasse em como seria essa novidade.  
 Sales foi para casa e, depois de meditar, trouxe aos amigos, numa das mesas 
do Café Java, este nome: “Padaria Espiritual”. Todos aplaudiram a escolha e, sendo 
o poeta criador do nome, ele que engendrasse também os estatutos do grêmio. Ele 
os escreveu e lhes deu um outro título (AZEVEDO, 2011, p.18) 

 
 O criador do grêmio tratou de redigir o Programa de Instalação da Padaria 

Espiritual, com 48 artigos. Ficaria a cargo do texto a repercussão imediata que o movimento 

alcançou. Publicado em diversos periódicos, como o Jornal do Commercio do Rio do 

Janeiro, o programa chamou a atenção principalmente por sua originalidade. 

 Com muitos artigos escritos em tom jocoso, o programa resume bem o espírito que 

marcaria a produção dos padeiros. Os artigos mais “práticos” do texto tratam de pontos 

como a utilização de “nomes de guerra” pelos vinte padeiros sócios; a criação de um 

distintivo para a Padaria e de um jornal denominado O Pão. 

                                                 
3 Formado por três alamedas, o Passeio Público era o local de encontro e passeio das famílias fortalezenses da 

época. 
 
4  Uma das principais praças da cidade na época e um dos logradouros mais famosos da cidade até os dias 
atuais. 
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Chamam mais atenção, porém, os artigos com tom de pilhéria, entre os quais o XI, 

que proíbe o tom oratório das palestras da Padaria “sob pena de vaia”. Ou mesmo o XXIV, 

que trata da organização de uma biblioteca para o grêmio “empregando-se para isso todos 

os meios lícitos e ilícitos” (AZEVEDO, 2011, pp. 22 e 27). 

 Com base na obra Breve História da Padaria Espiritual, do professor Sânzio de 

Azevedo, reproduzimos abaixo outros artigos do Programa de Instalação que dizem bem 

sobre o espírito inovador da Padaria. 

 

XVI – Aquele que durante uma sessão não disser uma pilhéria de espírito, pelo 
menos, fica obrigado a pagar no sábado café para todos os colegas. Quem disser 
uma pilhéria superiormente fina, pode ser dispensado da multa da semana seguinte. 
 
XXVI – São considerados desde já inimigos naturais dos padeiros – os padres, os 
alfaiates e a polícia. Nenhum Padeiro deve perder ocasião de patentear seu 
desagrado a essa gente. 
 
XXVIII – Será punido com expulsão imediata e sem apelo o Padeiro que recitar ao 
piano. 
 
XLVI – O Padeiro que, por infelicidade, tiver um vizinho que aprenda clarineta, 
pistom ou qualquer outro instrumento irritante, dará parte à Padaria que trabalhará 
para pôr termo a semelhante suplício (AZEVEDO, 2011, pp.25-34). 

 

Dois meses depois de criada a Padaria, saía a primeira “fornada” de O Pão. Em um 

ano, seis edições circularam, formando a primeira fase do grêmio. O presente trabalho 

analisa jornais dessa primeira fase. O periódico voltaria a circular em 1º de janeiro de 1895, 

com a edição de número 7, já na segunda fase do grêmio, e encerraria suas tiragens com o 

número 36, em 31 de outubro de 1896.  

 Nas páginas de O Pão, nomes como Moacir Jurema (nome de guerra de Antônio 

Sales), Policarpo Estouro (Álvaro Martins), Félix Guanabarino (Adolfo Caminha, autor de 

A Normalista e que em 1893 deixa a Padaria) e Paulo Kandalaskaia (Joaquim Vitoriano) 

publicam seus primeiros poemas, fazem crítica literária e escrevem sobre costumes, 

personagens e fatos da cidade. 

 A preocupação com as causas citadinas está presente já no Programa de Instalação e 

está expressa nas páginas de O Pão. Temas como o Natal, o Ano-Novo, o carnaval, os 

logradouros públicos, os costumes e as escolas públicas chamam a atenção para 

comentários e críticas dos padeiros. Sobre os textos de O Pão que contam a “crônica do 

cotidiano” da Fortaleza do fim do século XIX que se pretende debruçar este trabalho. 
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 Em pelo menos quatro dos artigos do Programa de Instalação aspectos do cotidiano 

da cidade são citados de modo direto: 

 

XXX – A avenida Caio Prado é considerada a mais útil e a mais civilizada das 
instituições que felizmente nos regem, e, por isso, ficará sob o patrocínio da 
Padaria. 
XLI – A Padaria declara desde já guerra de morte ao Bendegó do Cassino 
XLV – Empregar-se-ão todos os meios de compelir Mané Coco a terminar o serviço 
da Avenida Ferreira. 
XLVII – Pugnar-se-á pelo aformoseamento do Parque da Liberdade, e pela boa 
conservação da cidade, em geral (AZEVEDO, 2011, pp.29-35) 

 

 O artigo XXX se refere, segundo explica Sânzio de Azevedo em obra citada, à 

alameda mais próxima do mar do Passeio Público. O “bendegó do Cassino” a que se refere 

o artigo XLI critica o edifício “Cassino” ao compará-lo ao meteorito caído na Bahia em 

1784, o maior já encontrado em solo brasileiro e atualmente em exposição no Museu 

Nacional, no Rio de Janeiro.  

O artigo XLV alude, respectivamente, ao dono do Café Java, onde os padeiros se 

reuniam, e à atual Praça do Ferreira. O Parque da Liberdade, citado no artigo XLVII é um 

espaço da cidade ainda hoje (quase 120 anos depois da referência dos padeiros) marcado 

pela falta de zelo do poder público. Esses e outros temas da cidade receberam dos padeiros 

cuidado especial nas páginas de O Pão. 

 

2. Imprensa cearense no século XIX 

 

Classificado como “jornal literário” por autores como Regina Fiúza e Geraldo 

Nobre, O Pão traz textos que ampliam essa denominação. Embora seja um periódico em 

que se praticavam primordialmente gêneros como o poema e conto, a crônica e a notícia 

também têm destaque na publicação. 

O próprio criador do movimento, Antônio Sales, sob o pseudônimo de Moacir 

Jurema, anota na obra Retrospecto, que rememora a história da Padaria entre 1892 e 1894: 

“Devemos confessar aqui: essa folha era menos o vehiculo litterario da Padaria do que uma 

válvula para a pilheria petulante que se fazia lá dentro” (JUREMA, 1894, p.7 apud 

AZEVEDO, 1983, p.100). 

Essa “válvula para a pilhéria” aparece no jornal em forma de textos essencialmente 

opinativos e com viés cômico. Não muito raro os textos conclamam a população da cidade 
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a se mobilizar contra algum problema público. São notas, artigos de fundo e crônicas em 

que o cotidiano de Fortaleza do período são discutidos. 

Contribui para o clima de debate público de ideias o contexto da imprensa cearense 

naquele período. As ofensas – intelectuais e morais –, bem como as críticas literárias, 

publicadas em um periódico eram respondidas no outro. De acordo com Geraldo Nobre, 

citando Barão de Studart, foram nada menos que 265 títulos em circulação no Estado entre 

1890 a 1899.  

Muitos deles, conforme cita Nobre, tiveram vida breve. Em mais de uma ocasião A 

República (1892-1912) chegou a ser o único diário a circular na capital cearense. Sânzio de 

Azevedo anota, em obra citada, que toda vez que a publicação d’ O Pão era suspensa, era 

através das colunas do jornal A República que os padeiros davam notícias de suas 

atividades. Nesse período, destacam-se os ataques aos membros da Padaria publicadas no 

jornal O Comércio e respondidas em A República. 

Nobre cita que o início do período republicano é marcado por jornais sem 

vinculações partidárias, mas que defendiam propósitos políticos. Além disso, circularam 

dois jornais católicos, A Verdade e A Luz, e publicações literárias, como O Ceará Ilustrado, 

Revista Moderna, fundada por Adolfo Caminha, e O Pão. O maior número, porém, é de 

“publicações curiosas”, segundo Nobre. Exemplos: O Patusco, que se intitulava jornal 

“sério-moleque”; O Bentevi, anunciado como “orgam da chicana”. 

*** 

No mundo, o século XIX – especialmente em sua última metade – marca o período 

de ascensão da imprensa como primeiro mass media (TRAQUINA, 2005). Nos Estados 

Unidos, esse fenômeno é marcado pela criação da chamada penny press, jornais de grandes 

tiragens e baixo custo. “Com o objetivo de fornecer informação e não propaganda, os 

jornais oferecem um novo produto – as notícias, baseadas nos ‘fatos’ e não nas ‘opiniões’” 

(TRAQUINA, 2005, p.34). Nessas publicações foi criado o moderno conceito de notícia, 

“passando a se interessar por dramas, alegrias, decepções, histórias de interesse humano, 

espetáculos, crimes, casamentos e esportes” (AMARAL, 1996, p.30). 

No Ceará, o cenário era outro. Geraldo Nobre cita que os jornais noticiosos que 

foram aparecendo em fins do século XIX não sobreviveram ao começo do século seguinte.  

 

Ainda não havia condições para se manterem por muito tempo órgãos que se 
preocupassem principalmente com a transmissão de informações ao público, pois a 
população de Fortaleza, reduzida ainda, vivia em relativo isolamento, sem se 
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preocupar com os acontecimentos do exterior e, mesmo, dos outros Estados 
(NOBRE, 1974, pp.126 e 127). 

 

Apesar da falta de uma imprensa essencialmente informativa, a atualidade, 

característica apontada por Otto Groth como um dos parâmetros da “totalidade jornalística”, 

está presente nos textos. Nem só de poesia e polêmicas literárias vivia O Pão. 

Especialmente os textos que se voltam para os temas relativos ao cotidiano da cidade 

partem do parâmetro da atualidade.  

Diretamente relacionada com a função precípua de informar, a atualidade é 

lembrada por Amoroso Lima. Observa o autor que o jornalista, “homem do seu tempo”, tem 

no efêmero o ponto de partida para sua produção diária. 

 

Sua eternidade [do Jornalismo] está em descobrir o que há de singular no momento 
e ficar no momento, impregnar-se dele, descobrir nele o que há de característico, 
como momento. Pouco importa que no dia seguinte já não se tenha memória da 
véspera. O essencial é que, no momento, ele seja eterno, isto é, vá ao auge do 
acontecimento. (...) A atualidade do jornalista é, pois, condição essencial de sua 
permanência. E de sua essência. Vive no tempo e capta a mensagem do tempo, do 
seu tempo, da hora que passa. Do dia a dia (LIMA, 1990, pp.63 e 64). 

 

Antes da análise dos aspectos sobre cidade e cotidiano expostos nos textos da 

primeira fase de O Pão, seis edições marcadas pelo tom de blague dos textos, detemo-nos 

sobre algumas considerações teóricas sobre as categorias de cidade e cotidiano. 

 

3. Escrita, cidade e cotidiano  
 
Unidade espacial primeira para a qual se volta o olhar jornalístico, a cidade é abriga 

as congregações, os impasses, as tensões e o imponderável – matérias-primas da maioria 

dos textos jornalísticos 

Embora seja tarefa difícil a formulação de um conceito de cidade, a busca por uma 

definição precisa aparece explícita no trabalho de alguns autores. Júlio Moreno, por 

exemplo, no livro O futuro das cidades, concorda com os gregos, segundo os quais cidade 

“é uma casa grande”. O autor conceitua o termo como “uma casa grande, muitas vezes 

preciosa como uma caixa de jóias, mas também o palco dos contrastes sociais” (MORENO, 

2002, p.18). 

Outra contribuição pertinente de Moreno é a remissão a Lewis Mumford –  autor de 

A cidade na história, para quem a cidade, além de produto da natureza, é uma obra de arte 
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consciente. “Uma obra coletiva e complexa, que contém muitas, infinitas obras de arte mais 

simples e mais pessoais” (MUNFORD apud MORENO, 2002, p.17). 

Se Moreno recorre à metáfora e associa um viés social à definição de cidade, a 

urbanista Raquel Rolnik, em O que é cidade, é mais abrangente no esboço de um conceito, 

ao escrever que, “além de continente das experiências humanas, a cidade é também um 

registro, uma escrita, materialização de sua própria história” (ROLNIK, 1988, p.9). 

A categoria de cidade letrada, proposta pelo ensaísta uruguaio Angel Rama é aqui 

precípua pela compreensão que dá sobre a relação escritor e cidade nas cidades latino-

americanas. 

 

No centro de toda cidade, conforme diversos graus que alcançam sua plenitude nas 
capitais vice-reinais, houve uma cidade letrada que compunha o anel protetor do 
poder e o executor de suas ordens: uma plêiade de religiosos, administradores,  
educadores, profissionais, escritores e múltiplos servidores intelectuais. Todos os 
que manejavam a pena estavam estreitamente associados às funções do poder (...) 
(RAMA, 1985, p.43). 

 
 
A supremacia desse restrito grupo, no entanto, muitas vezes perde espaço para as 

demandas da cidade real, conforme denomina o próprio Rama. “Enquanto a cidade letrada 

atua preferencialmente no campo das significações e inclusive as autonomiza em um 

sistema, a cidade real trabalha mais comodamente no campo dos significantes e inclusive 

os afasta dos encadeamentos lógico-gramaticais” (RAMA, 1985, p.52). 

Cabe lembrar que os padeiros não estavam diretamente ligados às funções de poder 

na época, mas não deixam de integrar essa cidade letrada. Eram todos escritores, pintores, 

músicos, médicos e advogados oriundos das camadas médias da população, que, a julgar 

pelos poucos registros fotográficos, vestiam-se com apuro. 

É até curioso, portanto, que se declarasse contra os alfaiates, os padres e a polícia. 

Embora, principalmente em relação aos alfaiates, os padeiros fizessem referências 

simbólicas, trata-se de uma rejeição a uma proximidade com os poderes econômico, 

religioso e político. Destaca-se ainda a crítica que faziam aos “burgueses”, que, na verdade, 

explica Sânzio de Azevedo, “eram os homens práticos para os quais a literatura e as artes 

não tinham grande importância” (AZEVEDO, 2011, p.25). 

*** 

Pode-se dizer que praticamente todos os aspectos da vida em sociedade se 

aproximam da vida cotidiana. Ou, como anota Agnes Heller em O Cotidiano e a História: 
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“Em nenhuma esfera da atividade humana é possível traçar uma linha divisória rigorosa e 

rígida entre o comportamento cotidiano e o não cotidiano” (HELLER, 1989, p.26). 

A pensadora húngara Agnes Heller situa a vida cotidiana como uma das “esferas 

heterogêneas”, tais como a produção, as relações de propriedade, a estrutura política, a 

moral, a ciência, a arte, etc. Para a autora, a vida cotidiana é responsável pelo crescimento 

individual e pelo “tornar-se homem”, pois é na relação consciente com a comunidade que o 

indivíduo forma sua “consciência de nós”, além de configurar-se também sua própria 

“consciência do Eu”. 

Em termos bastante distintos, os conflitos entre particularidade e genericidade 

humanas, debatidas por Heller, também estão no bojo das discussões propostas por Michel 

de Certeau em A invenção do cotidiano. O autor francês, por seu turno, trata das maneiras 

de usar as práticas cotidianas em meio a uma ordem dominante. 

Certeau caracteriza as práticas cotidianas como “táticas”, ou seja, ações calculadas 

que são determinadas pela ausência de um “próprio”. Por “próprio”, o autor entende “uma 

vitória do lugar sobre o tempo”. O “próprio”, segundo o autor, permite capitalizar 

vantagens conquistadas, preparar expansões futuras e obter para si uma independência em 

relação à variabilidade das circunstâncias. Enquanto o “próprio” é um gesto da 

modernidade científica, política e militar; a tática é arte do fraco (CERTEAU, 1999).   

De modo sintético, Certeau quer nos dizer que, por meio de práticas cotidianas 

como habitar, ir às compras ou cozinhar, os consumidores enveredam por caminhos 

desviantes do sistema em que elas se situam, esboçando as astúcias de interesses e de 

desejos diferentes.  

 

4. Os padeiros e a cidade 
 

 No dia 10 de julho de 1892 era impressa a primeira “fornada” de O Pão, edição de 

oito páginas, em duas colunas, que se esgotou dentro de poucas horas. O texto da primeira 

coluna apresenta o movimento da Padaria Espiritual ao público. 

  
 O seu programma (do O Pão) é muito simples: transmitir ao leitor com a 
maior exactidão o que se sente e o que pensa a Padaria Espiritual sobre tudo e 
sobre todos.  
 Não obedece absolutamente a sugestões extranhas, nem tão pouco toma a si 
o compromisso de agradar; em compensação de modo algum ameaça hostilisar. 
 Promete apenas uma cousa: dizer sempre a verdade, doa esta a quem doer  
(O Pão, 1982, s/p) 
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 Ainda na primeira página, na segunda coluna, um tema sobre cidade, fincado na 

atualidade, é tratado pelos padeiros. Trata-se dos preparativos para a inauguração do Prado 

Cearense, local onde seriam organizadas corridas de cavalos. 

 O texto, sem assinatura, descreve que “uma multidão alegre e variegada aflue para 

ali nos domingos à tarde afim de assistir aos cotejos e corridas de experiência”. Acrescenta 

ainda que “já apparecem bonitos vestidos de onde emergem rostosinhos encantadores que 

espiam curiosos para a raia”. 

 Em seguida, há uma saudação à novidade, a qual o texto faz questão de ressaltar que 

é “o divertimento predilecto das grandes cidades”, citando Londres, Paris e Rio de Janeiro. 

O tom de entusiasmo se complementa com a observação de que a novidade “vai ter entre 

nós o maior incremento e cahirá gostosamente no gôto de nosso povo”. A expressão “cair 

no goto” significa “conquistar a simpatia de; cair nas graças ou no gosto de”, segundo o 

dicionário Aulete. 

 Depreende-se desse primeiro texto – e, como veremos, nos demais –  a ausência de 

um compromisso com a objetividade jornalística, típico da imprensa brasileira do século 

XIX, o que dá margem a textos marcados por descrições entusiasmadas e minuciosas dos 

fatos. É clara também a concordância do texto com o ideal de cidade discutido na Fortaleza 

da época, qual seja, a da modernização e higienização para que a capital do Ceará pudesse 

se igualar ao modelo de outras cidades brasileiras e mundiais. 

 Ainda na primeira edição, na página 4, os padeiros se voltam para outro tópico 

relacionado à cidade: o horário de funcionamento da Biblioteca Pública. O texto se dirige 

ao “cidadão Governador do Estado” para que ele mantenha o estabelecimento aberto das 7 

às 9 horas da manhã e das 6 às 9 horas da noite – e não das 10h da manhã às 3h da tarde, 

expediente em vigor. Para tanto, argumenta de forma jocosa, marca escrita dos padeiros: 

 
Quem escreve estas linhas nunca transpoz o humbral da Biblioteca, 
apezar do grande desejo e necessidade que tem de fazel-o, porque está 
aferrado às suas obrigações justamente ao tempo em que está ella aberta 
ao público (O Pão, 1982, s/p) 

 
 
 O autor do texto, não identificado, garante que, caso o horário seja mudado, a 

Biblioteca será freqüentada por mais gente, que “à falta de occupação melhor, vai jogar 

bilhar na Maison e dominó no Java”. O Java, aliás, era o café inaugurado na avenida 

Ferreira (atual praça do Ferreira), ponto de encontro dos padeiros. 
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 E de modo direto, assim termina a petição: “Faça o nosso pedido; sim?” 

 Se o pedido foi atendido, não se sabe. Fato é que a instrução é lembrada, sem afastar 

o tom de pilhéria, no artigo XXXIX do Programa de Instalação da Padaria, que 

transcrevemos a seguir: “A Padaria desejaria muito criar aulas noturnas para a infância 

desvalida; mas, como não tem tempo para isso, trabalhará por tornar obrigatória a instrução 

pública primaria”. (AZEVEDO, 2011, p. 39). 

 Para Sânzio de Azevedo, a referência à questão do ensino pode ser um reflexo do 

movimento literário Academia Francesa, que na década 70 do século XIX havia fundado 

uma escola popular (AZEVEDO, 2011). 

 Nas edições 2 e 3 de O Pão dois assuntos do cotidiano da cidade são trazidos à 

discussão: a conservação do Parque da Liberdade (logradouro ainda existente em Fortaleza 

e que também leva o nome, atualmente, de Cidade da Criança) e o repúdio dos padeiros ao 

prédio denominado “Cassino”, em frente ao Passeio Público. 

 Na edição 2, na página 4, o Parque é apresentado aos leitores como “o mais 

delicioso retiro para os namorados felizes”. Local em que, segundo o autor do texto não 

assinado, o povo “afluía em ondas” para “espairecer à beira do lago, onde vagavam botes 

cheios de moças”.  E emenda mais a frente:  

 
Hoje, abandonado e triste, tem o aspecto tetrico de um cemiterio de aldeia e 

ao passarmos por ali sentimos o coração contorcer-se dolorosamente. 
Já não aparece mais ninguém por aquellas paragens onde reina a paz 

silenciosa dos sítios mal-assombrados (O Pão, 1982, s/p) 
 

 Na edição seguinte, o Parque da Liberdade voltaria a ser tema da crítica dos 

padeiros. “Uma camisa suja ou uma bota rota não se deixa à margem com tanto desamor, 

como se fez com aquele jardim público”, compara o texto, assinado por Lucio Jaguar, 

pseudônimo do padeiro Tibúrcio de Freitas. 

 Lucio destaca também que as aves aquáticas do Parque – ainda hoje há gansos e 

marrecos no local – “tem pios de lamento, grasnam de pura fome”.  O padeiro compara o 

cenário do logradouro a “um pedaço de floresta devastada por um incêndio”. O texto 

prossegue argumentando que o lugar seria “bonitinho e idyllico” “si (sic) houvesse um 

zelador intelligente e activo”. Por fim, Lucio Jaguar narra que foi até o Parque e descobriu 

que havia um zelador, identificado como João Pedro. “Snr. João Pedro a Padaria tem a 

honra de cumprimentál-o”, encerra o texto. 
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 As considerações sobre o Parque da Liberdade – citado, inclusive, no Programa de 

Instalação como uma das bandeiras da Padaria – revelam a vinculação dos padeiros a uma 

saudade de um tempo não muito antigo, em que a paisagem era mais bela e a vida mais 

pacata. Trata-se de uma visão de mundo recorrente em escritos do período marcado pela 

modernização das cidades. Em Fortaleza, esse período, que Sebastião Ponte situa entre 

1860 e 1930, tornar-se-ia conhecido como belle époque. 

 Na obra A cidade das letras, o ensaísta uruguaio Angel Rama observa a sacralização 

que a literatura faz da cidade desde o final do século XIX. Ao concordar com o cubano 

Julián del Casal, para quem os poetas são possuídos pelo “impuro amor das cidades”, o 

autor defende que a exaltação deles combina uma experiência vivida com uma cerimônia 

relacionada às funções que ocupam no Estado. “(...) eles [os poetas] são vistos ocupar as 

margens da cidade das letras e oscilar entre ela e a cidade real, trabalhando sobre o que 

uma e outra oferecem em um exercício ricamente ambíguo” (RAMA, 1985, p.101). 

Infere-se do texto de Rama que a cidade descrita pelos poetas é aquela da memória 

afetiva, espaço de vivências suprimidas por contingências da modernidade. Na descrição de 

uma espacialidade já não existente, conclui-se que a cidade do passado presente nos escritos 

do poeta é, na verdade, a cidade ideal. 

 Outro aspecto interessante do texto é revelado quando o autor do texto conta que foi 

até o Parque, ocasião em que descobriu quem era o zelador. Guardadas as devidas 

proporções, trata-se de um incipiente trabalho de “reportar”, prática do jornalismo 

informativo, em que o repórter se desloca a um local para depois relatar os acontecimentos 

que presenciou. 

 No que diz respeito ao tema do “Cassino”, o tom do texto é de mobilizar a 

população contra o que o autor, não identificado, descreve como “um casarão lugubre que 

afeia e entristece o 1º plano do Passeio Público”; “uma excrescencia que precisa ser 

extirpada”. Para atingir tal objetivo, a Padaria pede que todos os cidadãos que possuírem 

ações do Cassino compareçam no domingo seguinte na sede da Padaria, o Forno. Todos 

devem, segundo o texto, tirar do bolso o papel de sua respectiva ação, colocar em uma 

monte no meio do Forno para que sejam queimados. 

 
Findo este auto de fé, os acionistas, os Padeiros e todos os cidadãos que 

adherirem à idéa, armados de alviões e picaretas e acompanhados de uma banda de 
musica, dirigem-se ao 2º plano do Passeio. 
 Chegados ahi, canta-se em côro a Marselheza e mette-se maos à obra. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

 Quando nao restar mais pedra sobre pedra, o Padeiro Polycarpo Estouro, de 
pé sobre os detroços recitará com ar prophetico e voz plangente umas estrophes 
analogas ao acto (O Pão, 1982, s/p) 

 
 
 Apesar de toda a peculiaridade do estilo jocoso do texto, a incitação não parece ter 

rendido o efeito esperado. Na terceira edição do O Pão, publicada três meses depois e 

erroneamente identificada na impressão como sendo o número 2 do periódico, o tema do 

Cassino volta à baila. Os padeiros dão notícia de que, Antonio Bezerra, “soltou também seu 

grito de guerra contra o Cassino” em uma coluna do jornal A República. 

 “Rasguemos esse abcesso a golpes de picareta, senhores accionistas! Abaixo o 

Cassino”, conclui o texto. 

 

 *** 

 A edição 4 de O Pão, na verdade a quinta, é aberta com um artigo de fundo de W. 

Tupiniquim, pseudônimo do padeiro Jovino Guedes, sobre os serviços da Companhia Ferro 

Carril. A Companhia começou a operar em 1880 com bondes puxados a burros. As 

primeiras linhas faziam o trajeto para o Mercado Público, Praça da Assembléia e 

Matadouro Público. 

 Na abertura do texto, mais um exemplo da preocupação dos padeiros com a 

factualidade. Para Tupiniquim, a questão de que trata o artigo é “a mais séria da actualidade 

e conseguintemente a questão que mais preoccupa actualmente o espirito do respeitavel 

publico”, destaca.   

 O motivo da reclamação do artigo é a lotação dos bondes. Segundo W Tupiniquim, 

no trajeto entre Praça do Ferreira e Prado – onde aconteciam as corridas de cavalos aos 

domingos – cerca de 2 mil pessoas disputam lugar em cinco ou seis carros “que a illustre 

companhia digna-se a offerecer à concorrencia publica”, ironiza. 

 Para ele, o serviço da empresa pode ser classificado de “confusão, anarchia, 

desordem, chaos e outras tantas cousas semelhantes, nunca; porém, direcção”. Muito mais 

que uma reclamação sobre os serviços, porém, o discurso do padeiro revela, por meio dos 

substantivos listados acima, certa inquietação com a cidade que cresce, que tem cada vez 

mais gente – e não consegue suprir essa nova demanda.  

Basta lembrar que, conforme cita Sebastião Ponte, em 14 anos, Fortaleza teve sua 

população quase dobrada. Eram 27 mil habitantes em 1887. Em 1900, a população atingiu a 

marca de 50 mil. Concorreram para isso, segundo o autor, o crescimento comercial, novos 
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serviços urbanos, industrialização, supressão do trabalho escravo e secas periódicas 

(PONTE, 2010). Como anota ainda o autor de Fortaleza Belle Époque, os bondes 

significaram novo e importante espaço de sociabilidade. “Foram, assim com as ferrovias, 

objetivados como signo de modernidade” (PONTE, 2010, p.34). 

Voltando ao texto de O Pão, o artigo destaca mais a frente, que quem se dispuser a 

ir ao Prado de bonde deve preparar antes seu testamento “ou a revelação de sua ultima 

vontade, e tomar todos os sacramentos da ultima hora, porque, sem o menor exagero, vai 

correr em semelhante trajecto o maior perigo da vida”. 

*** 

No número 5 do periódico – na verdade a sexta edição, por ocasião de um erro 

tipográfico já mencionado – o tema artigo de fundo são os preparativos para o Natal. O 

texto, não assinado, diz que “o povo agita-se satisfeitamente à espera do grande dia que ha 

de iniciar as poeticas e deliciosas festas de Natal”. 

Em seguida, o autor revela aspectos do cotidiano da época: a forma como se 

celebrava o Ano-Novo no fim do século XIX. Segundo o texto, clubes, casas particulares e 

a Porangaba (antigo distrito de Fortaleza) preparavam congos, fandangos, pastorinhas e 

bumba-meu-boi, danças populares de origens diversas.  

Da forma como aparece no texto, os preparativos para o Natal e Ano-Novo parecem 

ser algo recorrente, evento observado todos os anos. Não há nada de “novo” nessas festas, 

mas ainda assim o registro de sua ocorrência foi digno da atenção dos padeiros, talvez até 

como forma de registro histórico do cotidiano da época. Tal visão se aproxima do que 

defende Agnes Heller em O Cotidiano e a História:  “A vida cotidiana não está ‘fora’ da 

história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da substância 

social”  (HELLER, 1989, p. 20). 

 

  
5. Considerações Finais 
 

 As imagens que a Padaria Espiritual produz ajudam a entender por que esse grêmio 

vem despertando o interesse de tantos literatos, jornalistas, acadêmicos e artistas nesses 120 

anos, completos neste ano de 2012.  

 Uma das cenas mais emblemáticas narradas sobre o movimento talvez seja a dos 

jovens padeiros, vestidos de flanela riscada e cartola, descendo o trem do Mondubim (então 

distrito de Fortaleza) conduzindo um pão de três metros ao som do violino. Outro relato dá 
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conta dos padeiros com longas barbas postiças aparecendo na sacada da sede da Padaria 

Espiritual, na Rua Formosa (hoje Barão do Rio Branco), declamando poemas sob o olhar 

estupefato dos passantes (PONTE In SOUZA, Simone (org.), 2004, p.178). Tanta 

originalidade tinha o objetivo de fornecer “o pão do espírito” a uma Fortaleza sonolenta e 

acostumada a grêmios literários cheios de pompa e retórica.  

Conforme exposto, o tom da pilhéria marca os textos dos padeiros em O Pão, 

especialmente os que elegem como tema central o cotidiano de Fortaleza do período. 

 O jornal, embora destacadamente literário, tem relevante produção sobre os temas 

de cidade. Se não se pode dizer que se trata de textos jornalísticos – no sentido que se dá a 

esse termo no contexto da imprensa fincada na objetividade –, há que se fazer a ressalva de 

que são produções discursivas marcadas pela atualidade, um dos parâmetros da atividade 

jornalística.  Em um deles, por exemplo, há uma referência ao autor que foi no local 

conferir os fatos, marca, ainda que incipiente, de uma atividade reporteira. 

 Os textos que selecionamos para esta análise são construídos com viés opinativo, 

marca da imprensa cearense da época, e repletos de figuras de linguagem, comparações 

exageradas, originalidade e muito humor. Em uma leitura mais esgarçada dos textos, 

inferem-se leituras saudosistas e idealistas de cidade e de espanto com a cidade com as 

contingências da modernidade.  
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