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Resumo:  

 

O objetivo do trabalho é refletir sobre os deslocamentos dos jornalistas (missões 
jornalísticas, acompanhamento de viagens oficiais, etc.) no início do século XX, não 
enquanto fatos extraordinários ou isolados, senão enquanto práticas recorrentes e 
estruturadoras dos universos jornalísticos na época. Por meio da análise de uma missão 
jornalística em Buenos Aires realizada em 1906 pelo jornalista Mario Cattaruzza, do 
Correio da Manhã, pretende-se abordar as implicações de tal viagem na tradução de 
problemáticas e discussões jornalísticas, na própria circulação de notícias e na consagração 
do jornalista. 
 
Palavras-chave: viagens jornalísticas; Correio da Manhã; Mario Cattaruzza; Buenos 

Aires; início do século XX. 

 

 
 As histórias da imprensa têm-se construído, em grande parte, e não só no Brasil, 

como histórias nacionais da imprensa3. Tais histórias reproduziram ao longo das sucessivas 

décadas “pontos de vista” consagrados e legitimados dentro e fora do próprio espaço 

jornalístico. Longe de analisar os processos sociais complexos de construção de tais 

histórias jornalísticas nacionais, pretende-se nesta comunicação explorar possíveis 

estratégias teórico-metodológicas que permitam ir além de tais marcos de interpretação 

centrados na nação.4 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professor adjunto do ITR / UFRRJ, Doutor em Antropologia (PPGAS/ UFRJ), email: hergomez34@yahoo.com 
 
3 Um exemplo desse tipo de abordagem constitui a História da Imprensa no Brasil de N. W. Sodré.  
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 Os deslocamentos dos jornalistas (através de viagens, missões jornalísticas 

organizadas pelos jornais, cobertura de eventos internacionais, acompanhamento de 

personalidades em diversas circunstâncias – campanhas eleitorais, viagens de chefes de 

Estado etc.) foram um fenômeno recorrente entre o final do século XIX e o início do século 

seguinte. Diversos exemplos destes deslocamentos podem ser mencionados. Em 1906, no 

contexto da viagem de Afonso Penna às “províncias do norte”, este foi acompanhado de um 

grupo de jornalistas cariocas que se tornaram personagens relevantes da própria cobertura 

jornalística. Outras viagens muito noticiadas na época foram as que diversos jornalistas 

argentinos - com alguma missão jornalística específica, como a de efetuar reportagens 

(como foi o caso do jornalista Manuel Bernardez enviado por um jornal argentino em 

1907), ou acompanhando alguma alta personalidade política do país vizinho - efetuaram no 

Brasil, na primeira década do século. Também podem-se mencionar as viagens efetuadas 

por jornalistas de alguns dos diários cariocas e paulistas acompanhando o candidato Rui 

Barbosa por diversos estados do país entre 1909 e 1910.  

Tais deslocamentos foram fatos amplamente noticiados pelos próprios jornais, 

situação que demonstrava a “centralidade” que tal segmento de jornalistas adquiria na vida 

social na época. As viagens jornalísticas davam conta das diversas interações entre 

indivíduos de diversos universos sociais e jornalísticos e da existência de um conjunto de 

interrelações entre esses espaços.5 Os deslocamentos não puderam ser compreendidos e 

estudados pelas histórias referidas “centradas na nação” 6, ou pelas histórias centradas numa 

região ou numa cidade. 

     O objetivo deste trabalho é analisar um caso específico: a missão jornalística em 

Buenos Aires realizada em 1906 por Mario Cattaruzza, jornalista do Correio da Manhã, e 

através dele estudar diversos aspectos envolvidos em tais deslocamentos. O nosso foco 

mostrará como a viagem implicou a construção de visões sobre “outros universos 

jornalísticos”, a tradução de problemáticas e discussões jornalísticas desses outros 

                                                                                                                                               
4 Isto significa, em parte, ter como pano de fundo alguns desenvolvimentos teórico-metodológicos no campo da história 
como as denominadas “história comparada”, “histórias cruzadas” e “histórias conectadas” (Espagne, 1994; Werner, M, 
Zimmermann, B, 2006) 
 
5 Uma análise do conteúdo dos jornais da época dá indícios dessa interrelação entre diversos “espaços jornalísticos”. Por 
exemplo, uma seção muito desenvolvida na época (a qual cresceu particularmente no período) foram os “telegramas do 
exterior”. Tal seção relatava diversas notícias de diversos países do mundo, tendo os próprios jornais desses países como 
fonte.    
 
6 Do mesmo modo que grande parte da sociabilidade jornalística (que os próprios jornais descrevem tão detalhadamente), 
a partida de um jornalista para Europa, por exemplo, ficava como um dado incerto, ou ausente do relato histórico.          
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universos, a circulação de notícias e a consagração do jornalista. A análise da viagem de 

Cattaruzza mostra, de um lado, como o fato de se transladar de uma cidade a outra e 

produzir as suas “Cartas do Prata” (como foram chamados seus textos jornalísticos 

enviados desde Buenos Aires) implicaram para o jornalista um conjunto de ações que 

envolveram: a leitura da imprensa local portenha, o esforço de compreensão das motivações 

dos atores locais, a descrição dos eventos para o público carioca do Correio da Manhã. 

Ademais, mostra de que modo tal “missão jornalística” teve um papel na sua própria 

consagração no universo jornalístico do Rio de Janeiro. O estilo narrativo e reflexivo que o 

jornalista teve nas matérias que publicou no Correio da Manhã permitiu descrever com 

maior detalhamento aspectos de tal missão e analisar situações específicas. 

 

Mario Cattaruzza, um jornalista cosmopolita. 

 

Havendo nascido na Itália, em Auronzo di Cadore, província de Beluno, em 1867, 

Cattaruzza trabalhou como empregado em ofícios de registros e no comércio em outras 

cidades, ingressando com 20 anos no jornal Il Sécolo e fundando posteriormente o jornal 

semanal La Strada. Em 1893 chega ao Brasil, a São Paulo, e se emprega no Messagero. 

Brevemente naquele período trabalha como ajudante da administração de uma fazenda em 

Santa Cruz de Palmyra. De volta a São Paulo, foi secretário da antiga Câmara de Comércio 

e posteriormente escreve para o Fanfulla e o Estado de São Paulo. Em 1896 casa-se na 

Itália e depois de uma breve estada na França se instala de novo no Brasil no Estado do 

Pará. Ali trabalha nas redações da Folha do Norte e da Província do Pará. Translada-se 

logo para o Rio de Janeiro onde chega como correspondente da Folha do Norte. Em 1903 

ingressa na redação do Correio da Manhã. (O Século, 28/08/1908) e (O Paiz, 31/8/1908). 

Cattaruzza não só trabalhou em jornais novos, pertencentes a um segmento dos 

“recém-chegados” no espaço jornalístico do Rio de Janeiro: Correio da Manhã (fundado 

em 1901) onde começa escrevendo, em 1903, a crônica da Câmara dos Deputados, O 

Século (fundado em 1906), A Notícia, onde foi encarregado da seção telegráfica, e Diário 

do Commercio (fundado em 1908), onde foi redator chefe durante um breve período, mas 

também trabalhou em jornais que já tinham extensa trajetória como o Gazeta de Notícias 

(fundado em 1875), onde escreveu avulsamente, e O Paiz (fundado em 1884), onde foi 

redator político. 
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A missão jornalística do Correio da Manhã em Buenos Aires, em 1906.7  

 

No mês de março de 1906, e já tendo um caminho percorrido no Correio da Manhã 

(onde tinha ingressado em 1903), Mario Cattaruzza é enviado a Buenos Aires em missão 

jornalística. O Correio da Manhã referia-se em sua edição do dia 27 de março, deste modo, 

à missão de Cattaruzza: “é um sistema de reportagem ainda não experimentado no Brasil e 

que ainda agora está sendo posto em prática pela Prensa8 de Buenos Aires, que enviou para 

esta capital [...], um dos seus mais hábeis e distinctos redactores” (Correio da Manhã, 

27/3/1906). O Correio da Manhã, através dessa missão protagonizada por Cattaruzza, 

estava se colocando num lugar destacado no jornalismo no país, mostrando que, além de 

avanços técnicos, o jornal propunha uma renovação nas práticas jornalísticas. O lugar 

escolhido, Buenos Aires, era na época um símbolo de modernização. Cattaruzza chegou a 

Montevidéu no transatlântico Clyde em 1° de abril, e dali foi a Buenos Aires. Numa das 

matérias publicadas no Correio da Manhã, o jornalista destaca como, na chegada a 

Montevidéu, ele tomou contato com as folhas uruguaias e argentinas, envolvendo-se 

rapidamente com as discussões jornalísticas do momento. 

A atividade jornalística de Cattaruzza em Buenos Aires nos primeiros dias ficou 

concentrada na cobertura de uma problemática em torno da participação da Argentina no 

Congresso Panamericano, um evento de relevância mundial que pouco tempo depois iria 

acontecer no Rio de Janeiro e que suscitou algumas divergências entre os países.  O modo 

pelo qual Cattaruzza teve que se voltar para o tratamento de tal questão foi narrado pelo 

próprio jornalista no Correio da Manhã: 
 
Ao sair do Rio de Janeiro estava viva a polemica jornalística sobre a attitude da diplomacia 
argentina ante o Congresso Panamericano [...] Estava portanto com o espírito preparado a 
saber e a presenciar coisas bem curiosas nos bastidores da diplomacia argentina. [...] Ao 
chegar a Buenos Aires já tinha esquecido o Congresso Pan-americano entre o infinito número 
de coisas que não me interessavam directamente. [...] Mas, exactamente no dia 2 de abril, La 

                                                
7 Em 1906 o Correio da Manhã já tinha ganhado prestígio no universo do Rio de Janeiro, e no país. Junto com o sucesso 
das revistas ilustradas foi um dos grandes fenômenos jornalísticos da primeira década do século, alcançando, não só um 
importante número de leitores, mas um reconhecimento enquanto meio que renovou o mundo jornalístico na época. 
Precisamente no mês de abril desse ano, o jornal inaugurava o Suplemento Ilustrado, um suplemento semanal que aparecia 
aos domingos e que, segundo o jornal, no dia da sua aparição tinha triplicado a tiragem habitual. Em junho de 1906, o 
Correio da Manhã faria cinco anos celebrando nas páginas do jornal a repercussão do acontecimento. 
 
8 La Prensa (fundado em 1869) era um dos grandes jornais de circulação nacional, na época, na Argentina. Entre 1890 e 
1904, o jornal tinha passado de produzir 35.000 exemplares diários a produzir 125.000 (SIGA, 1946), sendo que um 
quarto dessa tiragem era distribuído no interior do país. O imponente prédio na Avenida de Maio, perto da Casa de 
Governo, foi se tornando, na primeira década do século, não só um lugar aonde as pessoas iam a procurar informação 
jornalística mas também um importante centro social e intelectual (de realização de eventos diversos), e de atendimento à 
população (Gómez, 2008).   
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Prensa publicou um artigo de fundo sobre El Congreso e não resisti a curiosidade de o ler. 
(Correio da Manhã, 6/5/1906, p.1) 

 
Assim, Cattaruzza enviou ao longo de vários dias “notícias telegraphicas” sobre os 

acontecimentos em Buenos Aires, principalmente com foco nas repercussões que o problema 

mencionado tinha tido na imprensa portenha, mostrando como os próprios jornais portenhos eram 

verdadeiros protagonistas desses acontecimentos. Em palavras do jornalista: 

 
A leitura sucessiva dos artigos dedicados por outros jornaes portenhos a esse assumpto, fez 
com que afinal eu entrevisse nessas explosões um motivo para acompanhar com interesse o 
desdobramento da ação dissolvente [...]. 
E durante os dias seguintes, a datar de 4 de abril, comecei a manter informado, 
telegraphicamente o Correio da Manhã, acerca da linguagem das folhas portenhas. (Correio 
da Manhã, 6/5/1906, p. 1) 

 
Com efeito, no dia 5 de abril na seção “Pelo Telegrapho” se assinalava o eco d´ El 

Diario9, registrando o boato de que não devia ser estranhada a resolução da República 

Argentina  de não se fazer representar no Congresso Panamericano. Também, a continuação 

se faz uma referência às repercussões da chegada do jornalista a Buenos Aires “A Prensa 

faz referências elogiosas a Mario Cattaruzza e à missão que nesta cidade lhe confiou o 

Correio da Manhã”. Dois dias depois outra noticia da primeira página do jornal intitulada 

“O Congresso Pan-americano” reproduz um texto enviado telegraficamente pelo jornalista 

aonde se fazia referência a uma notícia publicada pelo jornal El Diario de Buenos Aires 

dizendo que a República Argentina preferia deixar de lado o Congresso Panamericano. No 

dia 11 de abril, com o mesmo título, apresenta-se, segundo as próprias palavras de 

Cattaruzza: 
 
[...] o resumo de uma longa notícia aparecida em El Diario, na qual se buscava turvar as 
águas da diplomacia, falando em farças e insidias da Chancelaria Brasileira [...] Alias, eu 
estava há bastantes dias em Buenos Aires para não ignorar que El Diario não morre de 
amores pela situação política que a morte do illustre Manoel Quintana creou no pais vizinho 
[...](Correio da Manhã, 6/5/1906, p. 1) 

 
O interesse no Rio de Janeiro por tal cobertura foi tal que importantes jornalistas do 

Correio da Manhã, como Andrade Figueira e Pedro Leão Veloso Filho (Gil Vidal)10 

                                                
9 El Diario, fundado em 1881, foi entre o final do século XIX e inícios do XX um dos jornais mais importantes da 
Argentina, junto com La Prensa e La Nación. A relevância de El Diario não só pode ser medida pela sua tiragem (no final 
do século XIX estava em terceira colocação), mas também pelas dimensões enquanto empresa jornalística, e sua ação no 
mundo jornalístico e social. O fato de ser recorrente fonte dos telegramas do exterior em outros países, como pode-se 
observar, tinha a ver com a posição que detinha o jornal. Da mesma forma que La Prensa, o jornal ocupava um estratégico 
lugar na Avenida de Maio, no centro portenho.    
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escreveram matérias sobre a questão. No dia 6 de abril, o primeiro escreveu uma matéria 

intitulada “O Congresso Panamericano”. Nos dias 18 e 20 de abril, Gil Vidal assinou as 

matérias “Cordialidade americana” e “Solidariedade americana” (respectivamente). Na 

matéria do dia 20, Gil Vidal, no meio das versões jornalísticas, se refere ao papel dos 

jornais influenciando a posição governamental: 
 
[...] felizmente de arrufos, sem maior conseqüência, não passou a attitude da República 
Argentina cujo governo soffreu a pressão da imprensa buenaerense, tomada de excessivas 
susceptibilidades patrióticas. Vivemos ambos, Brasil e Argentina em um regimem de 
opinião, e muitas vezes nossos governos, soffrendo os primeiros embates das manifestações 
tantas vezes precipitadas da imprensa, vem-se forçados a contemporizar.  [...] 
As hesitações, portanto, do governo do Sr. Figueroa Alcorta parecem ter obedecido à 
necessidade de contemporizar com o pensamento da imprensa do seu pais. (Correio da 
Manhã, 20/4/1906, p. 1) 
 
A atuação de Cattaruzza nesta cobertura não só focou na reprodução da discussão na 

esfera pública dos jornais portenhos, mas também produziu uma importante entrevista com 

o ministro de Relações Exteriores argentino (um dos protagonistas centrais nessa sucessão 

de eventos), a qual foi relatada telegraficamente aparecendo no Correio da Manhã do dia 

20 de abril. Através do relato de Cattaruzza de tal entrevista, pode-se observar, de um lado, 

como o ministro também enfatizava a importância (pelas suas conseqüências) da 

interpretação jornalística dos eventos: 
 
[...] A imprensa do Rio, tal vez por um sentimento honrossísimo de susceptibilidade 
emprestou à Argentina intuitos que jamais [...] ocorreram. O mesmo aconteceu aqui, onde os 
jornaes interpretaram ao seu saber certas phrases e me atribuíram opiniões que não passam de 
fantasia. (Correio da Manhã, 20/4/1906, p. 1) 
 
Em seguida, Cattaruzza relata um breve encontro que teve com o ministro brasileiro 

junto ao governo argentino, situação que revela a importância de tal fato jornalístico nas 

altas esferas governamentais: 
 
Depois estive com o Dr. Assis Brazil, nosso ministro junto ao governo argentino. Encontrei-o 
no saguão do Palácio [...] Mostrei-lhe então o rascunho do meu telegrama, declarando-me 
corresponder perfeitamente as opiniões a elle expostas pelo Sr. Montes de Oca. (Correio da 
Manhã, 20/4/1906, p. 1) 
  
O trabalho de Cattaruzza não poupa da citação textual de notícias de jornais 

argentinos (como, por exemplo, um resumo de uma longa notícia publicada no jornal El 

                                                                                                                                               
10 Pedro Leão Velloso Filho (Gil Vidal) era o redator chefe do jornal. A sua ação na esfera pública, exercida através do seu 
protagonismo no jornal, ia ser amplificada pouco tempo depois com o seu ingresso na Câmara dos Deputados, como 
representante do 4to districto da Baia.       
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Diario), assim como de apreciações sobre o mundo jornalístico portenho. Numa matéria ia 

escrever, referindo-se a El Diario: “El Diario, o Fígaro daqui pela nota mundana e pela 

ponta acre do estilo” (Correio da Manhã, 30/4/1906, p.1). Nesta outra: 
 
El Diario que atravessa um período de bílis aguda depois que o Sr Marcelino Ugarte, o 
caudilho mais pujante da República, o presidente da província de Buenos Aires, foi 
derrocado pela coalição Pellegrini, Mitre, Roca nas eleições de fevereiro; e publica cada dia 
artiguetes que são modelos de satyra aguda. (Correio da Manhã, 2/5/1906, p.1). 

 

Em outra matéria se refere ao jornal La Prensa: 
[...] aquella folha amarella e jigoista publica todos os dias um leader-artigo que é digno de ser 
publicado em qualquer grande jornal do mundo, e me dizem ser escripto pelo notável jurista 
e publicista Estanislao Zeballos, honra das lettras argentinas [...]. (Correio da Manhã, 
6/5/1906, p.1). 
 

Algumas semanas depois, ia ampliar os seus comentários sobre La Prensa: 
 
Os jornais são enormes. Bonitos. Cheios d´annuncios. Repletos de telegramas. Muita política 
local. Os artigos literários vem de Paris, Londres, Roma, Madrid. La Prensa não tem rival em 
nenhum dos grandes jornais que conheço quanto à instalação, ordem, perfeita disposição dos 
locaes, machinismo, luxo, etc. Mas sente-se a caça do freguês por todos os meios e eu detesto 
a imprensa amarella. (Correio da Manhã, 9/6/1906).  
 
Uma vez que diminuíram em intensidade as notícias sobre o Congresso 

Panamericano, o Correio da Manhã começa a publicar uma série de textos enviados por 

Cattaruzza intitulados “Buenos Aires”. Estas matérias começaram a aparecer no dia 29 de 

abril estendendo-se durante o mês de maio até início de junho. O lugar do jornal foi o mais 

visível, frequentemente foram publicados na primeira página, o que revela a importância 

que o jornal tinha outorgado à missão jornalística.    

O conteúdo das matérias enviadas por Cattaruzza nos permite ter uma noção das 

diversas esferas em que o jornalista transitou e as diversas fontes às quais ele teve acesso 

naqueles dias. Os temas econômicos foram o eixo central das matérias; contudo, nas 

primeiras matérias, Cattaruzza dedica-se a fazer uma descrição da cidade de Buenos Aires e 

o seu tipo de urbanização, das características das diversas áreas da cidade: o centro e alguns 

bairros da cidade, áreas nobres como Palermo ou os denominados “arrabaldes”, como La 

Boca. O jornalista descreve também a vida social na cidade nos seus diversos aspectos: os 

costumes e a intensa atividade nos cafés e restaurantes, entre outros temas. Cattaruzza 

tinha-se hospedado num hotel do centro de Buenos Aires, o Hotel Splendid (descrito por ele 

desta forma: “Casa francesa. Bons cômodos. Elevador”), na própria avenida de Mayo, lugar 

estratégico de onde efetuou seus percursos pela cidade e toda a sua atividade jornalística. 
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Sua estratégia narrativa consistia freqüentemente em comparar a cidade “platina” com o 

Rio de Janeiro (como, por exemplo, quando compara a avenida Central do Rio de Janeiro 

com a avenida de Mayo portenha), ou com alguma cidade europeia. Tal comparação 

permanente parece uma marca distintiva do discurso do jornalista e entendemos que se 

relaciona com a sua própria trajetória cosmopolita. 

Em diversas matérias, Cattaruzza referiu-se às discussões sobre o funcionamento da 

Caixa de Conversão (instituição emissora de moeda na Argentina fundada na década de 

1890), às políticas de fixação do câmbio e aos debates mobilizados sobre essas questões 

pelos jornais portenhos. Finalmente um conjunto de matérias faz referência a diversos 

dados estatísticos sobre as indústrias em Buenos Aires: salários, exportações, assim como 

dados demográficos e dados sobre a imigração europeia no país. As fontes bibliográficas de 

várias das matérias foram autores argentinos e estrangeiros que escreveram sobre a 

República Argentina.11    

 

Viagem, entrevistas e consagração profissional. 

 

Um aspecto fundamental a analisar da missão jornalística realizada por Cattaruzza 

foi o estabelecimento de um conjunto de relações no universo social portenho.12 É possível 

analisar aspectos ou momentos do percurso do jornalista em Buenos Aires a partir dos 

próprios textos publicados no Correio da Manhã. Em diversas matérias, Cattaruzza faz 

detalhadas descrições de entrevistas que teve com funcionários de alto escalão do governo 

argentino, jornalistas que se atuavam em meios de imprensa portenhos ou outros 

intelectuais, fontes das suas matérias. A experiência da realização de tais entrevistas 

provavelmente também potencializou o prestígio do jornalista13. Se, como afirma Schudson 

(1994), os reporters são julgados profissionalmente pelas fontes às quais eles acessam, 

                                                
11 Entre os autores podemos mencionar Martinez e Lewndowski, autores de “L´Argentine au XX siècle”; Emilio Hansen, 
autor de “La Reforma Monetaria”; Luiz Barzini, autor de “L´Argentina vista como é”, compilação de uma série de 
correspondências enviadas em 1901 de Buenos Aires a um jornal italiano do qual fazia parte; Emilio Zucarini, autor do 
livro “La República Argentina (Annuario do Emigrante Italiano)”, destinado à propaganda argentina na Europa; Adriano 
Patroni, autor do folheto publicado em 1898 sob o título “I laboratori nella Argentina”; ou Eteocle Lorini, autor de “La 
República Argentina e i suoi maggiori problemi di finanze”, publicado em Roma. 
 
12 São precisamente essas relações sociais que constrói o jornalista que adquirem relevância sociológica, segundo Weber 
(2002 [1910]). Em palavras do autor: “os contatos dos jornais com os partidos, aqui e em outros países, seus contatos com 
o mundo dos negócios, com todos os inumeráveis grupos e pessoas que influem na vida pública e são influenciados por 
ela, supõem um campo impressionante para a investigação sociológica” (Weber 2002 [1910], p. 3) 
   
13 Segundo Schudson, a entrevista demonstra ao público e à instituição jornalística uma intimidade do jornalista com gente 
poderosa. (Schudson, 1994, p. 582) 
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Cattaruzza, na viagem a Buenos Aires, tinha demonstrado uma grande habilidade 

jornalística ao aceder a figuras relevantes do mundo político e jornalístico portenho.    

Nas matérias “Buenos Aires VIII e IX”, dos dias 10 e 13 de maio, respectivamente, 

Cattaruzza narra o encontro que teve com o Ministro das Relações Exteriores da Argentina, 

Manuel Augusto Montes de Oca, a quem tinha pedido entrevista no dia 10 de abril, logo 

depois do aparecimento nas imprensas brasileira e argentina do conjunto de “boatos” e 

desmentidos sobre a participação da Argentina no Congresso Panamericano, notícia que já 

tinha alcançado uma dimensão internacional. Tais matérias eram uma narração do encontro 

com o alto funcionário argentino e focaram na descrição da chegada de Cattaruzza à Casa 

Rosada, do ambiente da sede governamental e das características sociais, profissionais e 

políticas do ministro. 

Na matéria “Buenos Aires X”, do dia 17 de maio, Cattaruzza narra o encontro com 

uma das “fontes” fundamentais das suas matérias sobre a Caixa de Conversão, o jornalista 

Arturo Pereyra, redator pela parte econômica, financeira e comercial do jornal La Nación, 

apresentado a ele pelo secretário de La Nación. 14 (Correio da Manhã, 17/05/1906).  

Na matéria “Buenos Aires XI” e “Buenos Aires XXVI”, dos dias 18 de maio e 7 de 

junho respectivamente, Cattaruzza se refere à entrevista que ele teve com o Sr. Latzina, 

diretor geral da Estatística da República Argentina, autor de diversas obras, entre as quais 

Cattaruzza destaca “Las visicitudes de nuestra moneda fiduciaria en los últimos 65 años 

(1826-1890)”.  

Na matéria “Buenos Aires XIII”, do dia 22 de maio, Cattaruzza narra o encontro 

com um “velho colega e amigo”, “um jornalista que tem o nome feito nestes assumptos” 

(referindo-se aos temas econômicos), o Dr. Prospero Aste, diretor de La Patria degli 

Italiani, o jornal de maior circulação dirigido à “colônia italiana” na Argentina. Podemos 

encontrar muitas semelhanças entre a trajetória de Prospero Aste (brevemente relatada na 

matéria) e a do próprio Cattaruzza. Não só o interesse pelos “temas econômicos”, os dois, 

italianos, coincidiam em ter feito uma passagem pela imprensa na Itália, antes de emigrar 

para América na juventude. Aste tinha sido diretor de um importante jornal genovês: Il 

Caffaro.15  

                                                
14 O jornal La Nación, fundado em 1870 por Bartolomé Mitre, além de ser um importante ator da vida social e intelectual 
no país, tinha se tornado uma das maiores empresas jornalísticas da Argentina. Entre o final do século XIX e início do XX, 
o jornal experimentou importantes mudanças tecnológicas (modernizando as suas oficinas gráficas) e construiu uma 
extensa rede de correspondentes no estrangeiro.  
 
15 Correio da Manhã, 22/05/1906. 
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Morte repentina do jornalista e grande repercussão. 

 

Na volta ao Rio de Janeiro, o jornalista continuou em intensa atividade. Entre julho 

e agosto de 1908, diversos jornais cariocas relatam nas suas páginas o adoecimento 

repentino e, em poucas semanas, a morte de Mario Cattaruzza no auge da sua carreira. A 

grande repercussão que o acontecimento tinha provocado em diversos segmentos sociais, 

principalmente jornalísticos, mostrava que, tendo então 41 anos, o jornalista tinha feito um 

intenso percurso no mundo jornalístico carioca. O próprio dia em que adoeceu acudiram à 

sua casa, na rua Correa Dutra, numerosos jornalistas e políticos que tinham ou haviam tido 

um vínculo com Cattaruzza: não só numerosos jornalistas de O Século e d ´O Paiz, onde ele 

atuava, mas também importante número de jornalistas do Diário do Commercio, do qual era 

empregado seu irmão Miguel (e ele mesmo havia sido redator-chefe no início desse mesmo 

ano), jornalistas do Correio da Manhã, Gazeta de Notícias, e A Imprensa, assim como 

numerosos jornalistas de jornais em língua italiana.  

Entre as matérias publicadas destacando a vida do jornalista analisamos aquelas dos 

jornais O Paiz e O Século, dois jornais onde Cattaruzza estava trabalhando na época em que 

adoeceu16. Tais jornais fazem referência à biografia do jornalista, destacando, de um lado, a 

mobilidade do jornalista, o fato de ele ter transitado por diversos países e diversas regiões 

dentro do Brasil. Por outro lado, o fato de ele ter alternado, ao longo da sua vida, a 

atividade jornalística com períodos de realização de atividades comerciais ou 

administrativas. Os jornais destacam a sua aguda visão sobre os problemas, sua disposição a 

aprofundar os conhecimentos sobre diversas temáticas, assim como a sua “observação”, seu 

“sentido prático”, ou seu “tato especial para colher informações”. Também fazem referência 

à sua versatilidade: “Escrevia tudo: o artigo de fundo, a chronica facetada, a seção literária, 

scientifica, o interview, a chronica parlamentar” (O Século, 28/8/1908). 

Tais características o tinham tornado um jornalista que estava absolutamente em 

sincronia com as transformações que estava experimentando o jornalismo na época. Assim, 

o grande dinamismo e o trânsito pelas diversas folhas cariocas refletiam suas capacidades e 

qualidades. Em O Paiz, do 29 de agosto, podia-se ler:  

                                                                                                                                               
 
16 N´O Século, um jornal que, apesar da sua breve passagem pelo universo jornalístico carioca, teve uma importância 
simbólica e política nos últimos anos dessa década, trabalhou desde 1906 até a sua morte. Em O Paiz, escreveu, em 1908, 
a seção “A soberania em ação”. 
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“Cattaruzza era o jornalista adequado ao novo feitio da imprensa brasileira, pela 
multiplicidade dos seus recursos profissionais, capaz de fazer qualquer das secções da folha 
em que trabalhasse, adaptando-se, como ninguém, as tradições e ao programa do jornal 
vendo os homens públicos e criticando os acontecimentos, [...] através do critério impessoal 
da redação” (O Paiz,29/8/1908)  
 
Finalmente, as crônicas da época colocam em lugar destacado o trabalho jornalístico 

que ele tinha realizado em Buenos Aires, como um alto momento da sua trajetória, “a sua 

fase mais brilhante”, mencionando que tais “Cartas do Prata” tinham virado posteriormente 

um livro, o que provavelmente demonstrava a aceitação que tinham tido os textos, assim 

como seu bom momento profissional. A edição de um livro com artigos jornalísticos era um 

mecanismo habitual pelo qual os redatores de jornais se projetavam no espaço intelectual. 

Pode-se então tomar como hipótese a idéia de que o fato de realizar a missão revelava um 

lugar já destacado no universo jornalístico. Contudo, a própria missão amplificou o seu 

prestígio.    

 

Conclusões. 

 

Os deslocamentos dos jornalistas no início do século XX e a própria publicidade 

desses deslocamentos são fatos de relevância histórica e sociológica. Tal como revelam as 

seções “telegramas” da época, nos grandes jornais das capitais se fazia uma leitura dos 

jornais das outras cidades e países, os quais eram considerados porta-vozes das “opiniões 

públicas” nacionais ou de algum estado, ou cidade. Os meios de imprensa das outras 

capitais não só eram fontes, mas também atores cuja ação era relatada e devia ser 

compreendida. Nesse sentido, a viagem dos jornalistas (tanto de comitivas oficiais quanto 

de jornalistas individuais “em missão”) eram eventos de grande significação, outorgando 

um alto valor social a estes “mediadores” e intérpretes de outros universos jornalísticos. 

Através da análise de alguns aspectos da trajetória e, especificamente, da missão 

jornalística de Cattaruzza em Buenos Aires, pretende-se começar a considerar novos pontos 

de vista em relação a dois universos sociais e jornalísticos inter-relacionados, localizados 

em Buenos Aires e Rio de Janeiro. A missão do jornalista constitui um evento complexo 

que durou algumas semanas, e que, como se pode observar, teve implicações nos dois 

universos sociais mencionados. A complexidade que envolveu tal evento tem a ver com o 

próprio deslocamento de um jornalista de um jornal fluminense a outra capital, a interação 

nesse outro meio social, a produção de uma interpretação de fenômenos desse novo 
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universo, a qual por sua vez se constitui um fenômeno jornalístico (uma notícia lida por um 

amplo público no Rio de Janeiro). A consideração de alguns elementos da própria trajetória 

de Cattaruzza, um jornalista que transitou por diversas capitais, jornais e universos sociais, 

permite entender o modo como o jornalista agiu naquele evento. Também revela as 

condições sociais de possibilidade de um jornalista realizar tal caminho de consagração. 

Por último, é importante destacar que o universo social da imprensa fluminense foi 

abordado como fazendo parte de um universo maior, do qual também faz parte o universo 

social e jornalístico portenho.17 A análise do deslocamento pretendeu abordar tanto o 

universo de partida quanto o universo de chegada, enquanto universos num processo 

permanente.18 
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