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Resumo 

 

Fundada em 1902, a Tribuna de Petrópolis circula há mais de um século na cidade serrana 

de Petrópolis, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Jornal local por excelência, sua 

trajetória demonstra a evolução dos modelos de produção e administração da empresa 

jornalística. A análise do período de 100 anos através de edições comemorativas do jornal 

permite o entendimento do discurso de identidade construído em torno da herança imperial 

da cidade, especialmente após a direção do jornal passar para as mãos de herdeiros de D. 

Pedro II.  Na releitura dessa história, compreende-se a estratégia da Tribuna de 

reposicionamento simbólico na cidade de Petrópolis, a partir dos interesses culturais, sociais 

e financeiros de seus dirigentes com a representação do jornal na cidade. 

 

Palavras-chave: jornalismo local; identidade; representação, comemorações, história do 

jornalismo. 

 

Introdução: breve histórico do jornal 

 

Nos primeiros anos do século XX, Petrópolis passava por um período de tensão 

social e política. Após a Proclamação da República, a Cidade de D. Pedro II foi elevada a 

capital do Estado em 1893 e, em 1903, perdeu esse status político para a cidade de Niterói. 

Por algum tempo, manteve todo o corpo diplomático e uma extensa cadeia de cultura e 

entretenimento, além das fábricas, indústrias e comércio de alto nível que atendiam a um 

público exclusivo, herdeiros do Império e dos anos de capital. Foi em meio a essas 

transformações políticas que, em 09 de outubro de 1902, surgiu a Tribuna de Petrópolis, 

primeiramente publicada às quintas e aos domingos e, em 1908, passando a ser o primeiro 

jornal local diário da cidade. 

Instrumento político de valorização do poder simbólico, no sentido atribuído por 

Bourdieu (2007), a Tribuna surge para a defesa de um grupo político que se sentia 

prejudicado pelas decisões tomadas no âmbito Estadual. A perda do status de capital criou 

um desgaste entre grupos republicanos e a publicação precisava se articular tanto em 

relação à imagem construída em torno da herança cultural da cidade quanto em relação às 

demandas dos novos grupos no poder. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado ao DT 1 – Jornalismo, GP História do Jornalismo, no XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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A trajetória da Tribuna em seu primeiro ano se confunde com os posicionamentos 

políticos assumidos por seu diretor, Arthur Barbosa, especialmente sobre os interesses dos 

grupos políticos locais que haviam sofrido com a administração estadual. Tendo em vista 

este posicionamento declarado diante da realidade política fluminense em relação à perda 

da capital, há de se ressaltar que a defesa dos interesses do povo petropolitano reforça a 

identidade de jornal como porta-voz da sociedade. 

Uma vez que “a mídia doravante faz parte integrante da realidade ou, se preferir, 

produz efeitos de realidade criando uma visão mediática da realidade que contribui para 

criar a realidade que ela pretende descrever” (CHAMPAGNE, 2003:75), a Tribuna de 

Petrópolis reivindica para si os ônus e os bônus do enfrentamento político simbólico que se 

deu naquele embrião de veículo de imprensa diária surgido em 1902. 

Embora o posicionamento político da Tribuna tenha sido seu motivo maior de 

existência nas primeiras décadas em circulação, o jornal não tardou a enfrentar crises 

financeiras estimuladas, sobretudo, pela má administração e pelas dificuldades inerentes ao 

período que compreende as duas Guerras Mundiais. Na busca pela superação dessas crises, 

entra na trajetória da Tribuna a figura de D. Pedro Gastão de Orleans e Bragança, herdeiro 

de D. Pedro II, que assume o cargo de síndico de inadimplência para “salvar” o jornal de 

seus anos de má administração. Essa intervenção marca uma nova fase da trajetória do 

jornal, em que o veículo fixa-se aos herdeiros da Família Imperial, tendo na imagem de D. 

Pedro Gastão uma arma de reposicionamento do jornal na cidade.  

A partir da década de 1940, sob o comando da Família Imperial, a Tribuna passa a 

construir para si uma nova relação de identificação e representação com a cidade de 

Petrópolis, reforçando a vocação Imperial. Nesse contexto, discute-se a (re)construção de 

uma identidade na cidade a partir do posicionamento do jornal e das narrativas que constrói 

para os moradores, a fim de que se consolide como o jornal dos petropolitanos. 

Mais do que lucrar com o empreendimento, o motivo da aquisição da Tribuna de 

Petrópolis pela Família Imperial encontrava-se em questões políticas e trazia à tona a 

estreita relação do jornalismo com o poder simbólico. D. Pedro Gastão tinha como objetivo 

aproveitar-se dos longos anos em circulação e da forte presença da Tribuna de Petrópolis 

em meios comerciais e de serviços para ter um veículo que falasse em seu nome, 

defendendo os princípios e as crenças da Família Imperial
3
. 

                                                 
3 De acordo com depoimento de Francisco de Orleans e Bragança à autora, em 2010. 
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Entretanto, sabe-se que D. Pedro Gastão preferia se dedicar a outras missões 

culturais na cidade do que administrar o veículo, além de representar o ramo
4
 de Petrópolis 

da Família Imperial em viagens pelo país e no exterior. Com isso, a administração da 

Tribuna limitava-se à manutenção da existência do jornal. Movido pela inércia de sua 

ampla gama de classificados, o jornal se tornava um grande bloco de anúncios, com páginas 

inteiras dedicadas para este fim. 

O atual diretor comercial da Tribuna, Sylvio Carvalho, em depoimento à autora, 

falou sobre como o jornal era visto em meados de 1960 pelos profissionais da comunicação 

e pelos concorrentes: “A Tribuna era um jornal conservador e especialmente dedicado aos 

pequenos anúncios. Às vezes esses anúncios ocupavam a primeira página do jornal toda. 

Tinha só um espaço pequeno para notícias da serra” (CARVALHO DA SILVA, 2010).  

O jornal não apresentou grandes mudanças nos anos subsequentes, até que em 1977, 

a Tribuna de Petrópolis passou a ser uma empresa de sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, e Francisco de Orleans e Bragança assumiu a gerência. Dois 

anos mais tarde, em 1979, Francisco assumiu a direção, posição que ocupa ainda hoje. Seu 

envolvimento partiu de uma solicitação de D. Pedro Gastão, preocupado com dívidas 

acumuladas devido ao não pagamento de direitos trabalhistas. Esses acontecimentos estão 

de acordo com uma tendência nacional na imprensa, conforme explica Lattman-Weltman: 

 

Até os anos 1970, a empresa jornalística era controlada por seu proprietário (ou por 

sua família), o que lhe dava a possibilidade de um total domínio sobre a orientação 

política e o noticiário. As transformações, acompanhadas de novos métodos 

racionais de gestão, incentivaram uma renovação na direção empresarial e na 

direção das redações. A partir das décadas de 1970 e 1980, o poder nas empresas 

adquiriu outra dimensão: não estava mais na mão de um só dono (LATTMAN-

WELTMAN, 1996:76). 
 

A partir do final da década de 1970, portanto, com a chegada de Francisco de 

Orleans e Bragança à presidência da Tribuna de Petrópolis, o jornal deu continuidade ao 

processo de adequação à era capitalista, deixando progressivamente de ser um veículo 

informativamente instável e exclusivamente dependente de seus classificados para se tornar 

um negócio. Assim como nas demais etapas de desenvolvimento, a Tribuna de Petrópolis, 

sendo um jornal de interior, desenvolveu-se como jornal-empresa com alguns anos de 

atraso em relação à grande imprensa nacional.  

                                                 
4
 Há dois ramos da Família Imperial, um da cidade de Petrópolis e outro de Vassouras, ambos no interior do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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Relendo a história nas edições comemorativas 

 

Na leitura das edições comemorativas do jornal, Francisco de Orleans e Bragança é 

apontado como um empresário de vanguarda, tido como o grande responsável pelas 

revoluções tecnológicas da empresa. Como diretor, direcionou todos os seus esforços para 

transformar a Tribuna de Petrópolis em uma empresa lucrativa. Para isso, superou o 

paradigma do jornalismo político passional dos primeiros anos do jornal e também a 

suposta crise financeira que impedia que o jornal se desenvolvesse para além de seus 

classificados, passando a encará-lo como negócio. 

Nesse sentido, conforme muito bem define Taschner (1992), a Tribuna finalmente 

alcançava um lugar em sua trajetória no qual “não se trata mais de um jornal cuja 

organização tem forma de empresa, trata-se de uma empresa que tem atividade jornalística. 

Ela é o sujeito, e não mais o jornal. Este é o produto da atividade da empresa” 

(TASCHNER, 1992:67). A informação se torna um produto valioso. Assim, as escolhas 

editoriais passaram a ser pautadas pela relevância do conteúdo local, e pela aproximação 

das notícias com a realidade cotidiana da sociedade petropolitana, a fim de que o veículo se 

aproximasse do dia a dia de seus leitores. 

Mas não se pode separar a produção do discurso jornalístico da administração do 

jornal-empresa. Ao mesmo tempo em que se constrói uma postura administrativa por meio 

de um veículo de comunicação, constrói-se também um discurso de identidade local, já que 

os processos de formação de identidades se desenvolvem a partir de relações de 

comunicação. Nesse processo, existe uma prática seletiva a respeito do que deve ser escrito 

e do que será suprimido. Esse processo de seletividade jornalística na Tribuna de Petrópolis 

passa a ser declaradamente controlado pelo seu diretor, Francisco de Orleans e Bragança, a 

partir do momento em que assume a administração do jornal. Com isso, tanto a 

sobrevivência do jornal quanto seu posicionamento e papel na sociedade petropolitana 

passam a ser definidos na seleção de notícias de suas páginas diárias. 

É notório o aumento de notícias, anúncios e fotografias relacionadas à Família 

Imperial da década de 1970 em diante. Primeiramente focadas nos afazeres de D. Pedro 

Gastão, as notícias que envolviam os herdeiros de Pedro II são, em sua maioria, recortes da 

vida social dessa “corte petropolitana”, anúncios de suas viagens, projetos e realizações. 
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Não faltam homenagens a entes queridos da Família Imperial que, por motivo de 

falecimento ou doença, passam a ser conhecidos da população através de notas publicadas 

geralmente na primeira página. Assim, além de informar sobre a realidade da cidade, o 

funcionamento e as realizações dos órgãos públicos, a Tribuna presta-se também ao serviço 

de trazer à sociedade petropolitana novamente a aura imperial que marcou profundamente a 

identidade da cidade na sua fundação e em anos subsequentes. 

Nos meses e anos seguintes, datas que inicialmente não teriam relação direta com a 

Família Imperial passam a incluir a figura de D. Pedro Gastão como personalidade singular 

e notória nos acontecimentos da cidade. Esse tipo de referência não somente não foi 

encontrado em edições anteriores da Tribuna como, ao acompanharmos a trajetória do 

jornal até os dias atuais, tendeu a aumentar conforme o jornal se firmava definitivamente 

como “o jornal do Príncipe”, que foi se tornando, ao longo dos anos, figura cativa na 

sociedade petropolitana e no jornal que coordenava, fato que elevou os valores simbólicos 

da Monarquia a um nível muito mais próximo para os moradores da cidade. 

Se D. Pedro Gastão viajava, se participava de reuniões na Academia Petropolitana 

de Letras ou no Instituto Histórico de Petrópolis – do qual era Associado Honorário –, tudo 

era notícia. E essa passa a ser a principal característica do jornalismo local na figura da 

Tribuna de Petrópolis: era um jornal de interesse para os petropolitanos, cujos 

acontecimentos sociais sempre giravam em torno de figuras conhecidas da população e, por 

isso, a Família Imperial ganhava destaque especial. Ao invés de dar espaço para políticos 

ou personalidades de fora da cidade, o jornal passava a destacar as personalidades locais e 

suas contribuições para o desenvolvimento de Petrópolis. 

Toda essa construção da notícia relaciona-se a uma representação social da 

realidade, articulada dentro de uma instituição – a imprensa. Realidade esta construída a 

partir da prática do jornalismo, formatada como narrativa, difundida e convertida como 

“realidade pública” (FELLIPI, 2008:9). Nessa lógica, as escolhas editoriais e as decisões 

institucionais passam a pertencer não apenas a seus editores e diretores, mas pela relação do 

jornal com a sociedade na qual circula. Assim, as notícias não são passíveis de serem 

reproduzidas como representação pura e neutra da realidade. Ao contrário, a construção 

discursiva do jornalismo está cercada de aspectos que desconstroem as noções de 

“objetividade” e “imparcialidade”. 
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Tem-se, portanto, que a sociedade petropolitana da época certamente colaborou e 

abraçou a causa do “retorno simbólico da Monarquia”. Seja por curiosidade ou por outros 

interesses, o leitor da Tribuna aceitou bem a presença da Família Imperial em seu jornal 

mais antigo em circulação. Ao mesmo tempo em que o jornal é capaz de fortalecer alguns 

aspectos e priorizar determinadas identidades em detrimento de outras, os conflitos e as 

tensões que envolvem os atores responsáveis pelo desenvolvimento de uma identidade não 

devem ser ignorados. Especialmente porque, conforme afirma Fellipi (2008:18): 

 

O jornal não controla todos os sentidos que circulam nos discursos que 

veicula. Mesmo no esforço de fechamento de fronteiras dos sentidos, a 

multiculturalidade e a multiplicidade de sentidos lhe escapa por entre as 

centenas de enunciadores presentes em cada edição. 
 

A partir dessa afirmação, tem-se que o controle exercido pela direção do jornal da 

figura de seu novo corpo administrativo não se traduz em uma única leitura dos 

acontecimentos da cidade, já que o sentido do texto está mais relacionado ao processo de 

leitura e interpretação do que às técnicas jornalísticas empregadas para assegurar que a 

informação se torne notícia. Por isso é preciso relativizar o controle exercido pela direção 

da Tribuna de Petrópolis em sua linha editorial com a relação estabelecida entre o produto-

jornal e seus consumidores. 

Francisco de Orleans e Bragança, em depoimento à autora, defendeu que um dos 

motivos do sucesso dos mais de 100 anos em circulação estaria intimamente ligado às 

narrativas cotidianas da realidade petropolitana. Ao contrário dos jornais estaduais e 

nacionais, os pequenos veículos locais teriam mercado para se desenvolver porque a 

população local ainda confia e interage mais com as publicações locais impressas do que os 

novos meios de comunicação digitais, como a internet, na qual é mais raro encontrar 

notícias e informações precisas e atualizadas sobre cidades do interior e seu cotidiano. 

Assim, o aumento considerável de informações e notícias sobre as atividades da 

Família Imperial, e o foco em um jornalismo realmente local, pautado pela economia e vida 

social de Petrópolis, torna-se o maior trunfo de sobrevivência da Tribuna após a chegada de 

Francisco de Orleans e Bragança à direção. Teria sido, portando, a partir de uma 

reformulação da relação do jornal com a cidade de Petrópolis que a Tribuna teria garantido 

sua permanência e consolidação no jornalismo local. Administrada como empresa e 

rapidamente transformada em um empreendimento focado na Petrópolis “real”, a Tribuna 

se reergue das crises financeiras e inaugura uma nova fase do jornalismo local.  
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Um jornal para os petropolitanos  

 

Em outubro de 1980, a Tribuna de Petrópolis completava 78 anos. Seu editorial 

fortalecia a relação de intimidade que a nova administração procurava estabelecer com os 

moradores e com a cidade de Petrópolis. Rememorando a caminhada percorrida até ali, 

afirmava que, com o passar do tempo, a folha “iria se constituir num dos grandes arautos 

dos interesses da cidade que lhe emprestou o nome, porque para essa finalidade ela era 

fundada” (TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 1980). Entretanto, sabe-se que a finalidade da 

fundação da Tribuna foi dar voz aos anseios de grupos políticos enfraquecidos nos 

primeiros anos do século XX. Tratar dos interesses da cidade era um objetivo somente na 

medida em que esses correspondiam às vontades dos grupos políticos que a comandava. 

No mesmo texto, já se encontra expressa outra característica surgida a partir da 

administração de D. Pedro Gastão: um retorno à exaltação dos homens por traz da folha, 

assim como a menção constante à herança imperial que seu diretor carregava no nome. Se 

antes Arthur Barbosa era figura cativa nas edições comemorativas do jornal, este papel 

agora era ocupado pelos Orleans e Bragança: 

 

Com a mentalidade jovem de hoje, demonstrada por nosso diretor D. 

Francisco de Orleans e Bragança, que modificou inteiramente a fisionomia 

do jornal, contando com uma equipe que com ele encampou a empreitada 

de fazer um matutino jovem, moderno e vibrante para servir cada vez mais a 

esta terra, esperamos ainda mais crescer, aprimorar nossa feitura, para 

continuar honrando as tradições de um dos mais importantes órgãos de 

comunicação petropolitano (TRIBUNA DE PETRÓPOLIS, 1980).   

 

Assim, uma Tribuna “moderna, jovem e vibrante” inicia a década de 1980, passando 

por transformações que iriam trilhar o caminho percorrido até o centenário, em 2002. Com 

visão estratégica para os negócios, Francisco de Orleans e Bragança soube aproveitar o 

nome e os anos de caminhada do jornal para valorizar o produto que tinha em mãos. Longe 

do jornalismo artesanal que um dia representara, a Tribuna agora entrava definitivamente 

na categoria de jornal-empresa, orientado pela lógica do lucro. O embate com seus 

concorrentes passa a ser pautado também pela conquista de leitores e anunciantes dos mais 

diversificados interesses, e o investimento em tecnologia e inovações é a palavra de ordem. 

A tentativa de atrair o maior número possível de leitores tinha como objetivo final 

maximizar as vendas e, com isso, os lucros. Assim, a Tribuna de Petrópolis veio 

fortalecendo seu discurso de vanguarda para a realidade de um jornal local, colocando-se 
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em papel de destaque não só nos investimentos internos, como também na adequação de 

seus produtos e serviços aos desejos do público. 

Esse público da Tribuna passou a ser formado, de acordo com seu diretor, pelos 

cidadãos que se interessam pelos serviços disponíveis nos classificados e também pelo 

conteúdo relacionado ao seu próprio bairro e vizinhança. Assim, a seleção de pautas e o 

eixo editorial sob o comando de Francisco de Orleans e Bragança variam dentro da lógica 

de que a Tribuna de Petrópolis é um jornal feito por petropolitanos, para petropolitanos, 

com o objetivo de tratar dos assuntos da cidade e de pessoas relacionadas à cidade. Nas 

palavras do diretor: “O nosso título é o quê? Tribuna de Petrópolis. Então, tudo o que tem a 

ver com Petrópolis nós vamos publicar” (ORLEANS E BRAGANÇA, 2010). 

A Petrópolis retratada na Tribuna de Petrópolis dos últimos 30 anos, seria, na visão 

de Francisco de Orleans e Bragança, a cidade real, genuína, com suas belezas e defeitos, 

mas vista sob uma ótica positiva que amenizaria fatos trágicos e chocantes. Seu atual 

gerente comercial, Sylvio Carvalho, também defende essa visão da “cidade real”, mas com 

foco nos aspectos positivos: 

 

A posição da Tribuna sempre foi, em primeiro lugar, a cidade. Os 

costumes. O estímulo ao esporte. Veículo, de certa maneira, usado pelos 

intelectuais para publicar seus artigos. Então, a Tribuna é um jornal 

voltado para a cidade, senão ele não seria a Tribuna de Petrópolis. (...) 

Nós preferimos elogiar sempre porque Petrópolis ainda é uma cidade... 

(...) A gente ficar explorando só policial, sangue, acidente, (...) você está 

fazendo fugir o nosso turismo. Tem que valorizar o que tem 

(CARVALHO DA SILVA, 2010). 

 

De acordo com os depoimentos de Sylvio Carvalho e Francisco de Orleans e 

Bragança, esta não seria uma característica recente do jornal, mas uma tendência que foi 

construída desde a fundação da Tribuna, que antes era trabalhada pelos profissionais da 

imprensa de modo mais vigoroso e passional. Na atual realidade, o objetivo é fazer do 

jornal um espaço agradável de celebração dos aspectos que enaltecem a Cidade Imperial. 

Para isso, Carvalho destaca que foi preciso se abster das notícias policiais: “Registramos o 

que é importante, mas não falamos de escândalos, sensacionalismos, nada disso. Nada, 

nada, não exploramos a miséria, nada disso” (CARVALHO DA SILVA, 2010). 

A Tribuna de Petrópolis aproveita diversas chances para manter viva a memória da 

Família Imperial por meio da comunicação destacada de eventos solenes, homenagens de 

falecimento ou nascimento, datas comemorativas referentes ao calendário monárquico e 
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demais envolvimentos dos herdeiros na vida da cidade. No final da década de 1990 e até 

início dos anos 2000, a coroa imperial era símbolo do jornal, estampada em todas as edições 

com a frase “O jornal da Cidade Imperial” logo abaixo. 

Conforme defendeu Sylvio Carvalho em depoimento, para a direção isso não 

significa uma ausência de posicionamento: “Nós registramos a política, mas não temos 

paixão. Você não tem uma campanha vigorosa aqui, uma campanha forte, em defesa de um 

candidato a prefeito, todos têm seu espaço. [A Tribuna] não levanta a bandeira do sujeito, 

não, mas... Se posiciona”. (CARVALHO DA SILVA, 2010). 

 

O centenário, as edições especiais e a comemoração como estratégia de sobrevivência 

 

O atual gerente comercial, Sylvio Carvalho, foi convidado para ser editor da 

Tribuna quando o antigo editor, Ivaldo Costa, adquiriu o Jornal de Cascatinha, em 1983. 

Em depoimento à autora, o jornalista relembra a modernização do parque gráfico e o início 

da diversificação do serviço da Tribuna no período: “Já se fazia alguma composição com 

máquina de escrever, máquina composer. (...) E aí nós passamos a fazer uma página 

semanal da mulher (...). Fomos renovando, criando uma nova imagem da Tribuna” 

(CARVALHO DA SILVA, 2010). 

Mais uma vez, era a preocupação em atrair e manter um número cada vez maior de 

leitores interessados que levava a Tribuna a direcionar seus investimentos em novos 

cadernos e seções no jornal. Segundo Taschner (1992:75), essa era uma característica 

essencial da “verdadeira” era capitalista. É a construção de produto, a adequação do 

conteúdo aos interesses daqueles que seriam responsáveis pela manutenção do jornal em 

circulação e conseqüente crescimento do interesse dos anunciantes: os leitores. 

A preocupação em mudar a cara do jornal vinha atrelada ao interesse de expandir os 

domínios da comunicação na região. Assim, quando o Sistema Globo de Rádio divulgou a 

intenção de vender sua Rádio Imperial, Sylvio Carvalho orientou Francisco para que 

adquirisse a mesma: “Eu falei com o Francisco ‘Vamos comprar a Rádio Imperial porque 

você vai ficar com a rádio e com o jornal, que são dois veículos fantásticos do povão, da 

população em geral, agrada a gregos e troianos’” (CARVALHO DA SILVA, 2010). 

Após negociação com a diretoria do Sistema Globo de Rádio, Francisco de Orleans 

e Bragança adquiriu a Rádio Imperial em 1983, e deu a Sylvio Carvalho a responsabilidade 

de comandá-la. Segundo Carvalho, um dos motivos que colaboraram para o processo de 



 

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

 
 

 10 

aquisição da rádio teria sido “os pontos de vista equilibrados sobre política e religião” que o 

grupo Globo partilhava com a Família Imperial. 

Entretanto, pouco tempo depois, durante a campanha eleitoral para a reeleição de 

Paulo Rattes, ainda em 1983, Sylvio Carvalho e Francisco de Orleans e Bragança tiveram 

um desentendimento que resultou na saída de Carvalho da rádio. Em seu programa, 

Carvalho empenhava-se nas críticas a Rattes, que por sua vez mantinha contato com o 

herdeiro da Família Imperial. Ao ser comunicado que não poderia mais realizar seus 

comentários políticos da maneira como vinha fazendo, Sylvio resumiu em uma frase a 

dinâmica das relações do jornalismo com a política: “Até as cabeças coroadas se deixam 

vender” (CARVALHO E SILVA, 2010). Afastado da Tribuna e da Rádio Imperial, durante 

toda a década de 1990, Sylvio Carvalho deu continuidade a outras atividades no jornalismo 

local, enquanto Francisco de Orleans e Bragança seguia investindo na Tribuna para que ela 

se tornasse o jornal de Petrópolis por excelência. 

Mesmo durante os anos de profunda crise financeira, os classificados da Tribuna de 

Petrópolis eram a principal fonte de recursos do jornal. Atualmente, a venda de anúncios 

continua responsável pela maior parcela de arrecadação do veículo, fato que Francisco de 

Orleans e Bragança credita muito mais à tradição do jornal neste tipo de serviço para a 

cidade do que no trabalho do departamento comercial: 

 

Eu diria que a Tribuna está viva até hoje por causa dos classificados. (...) 

Todo negócio tem uma inércia. Quando você começa o negócio ele não 

anda. (...) Porque ele não tomou velocidade. A inércia do jornal é muito 

forte. Você com um jornal de cento e tantos anos, cento e oito anos, isso 

tem uma inércia, isso pesa muito. (...) O jornal circula muito e com essa 

circulação vão os classificados, eu acho que hoje, vamos dizer, que seria 

quase 50% da circulação é devido à redação, e 50% é devido aos anúncios 

(ORLEANS E BRAGANÇA, 2010). 
 

Sylvio Carvalho, como gerente comercial, reforça as impressões do diretor: 

 

A especialidade do jornal, especialidade em anúncios, é classificado. Os 

outros vêm em conseqüência disso. Porque nós somos procurados por 

grandes empresas para anunciar aqui, porque sabem que o jornal é um 

jornal lido por todas as massas, todo o grau de população. É de emprego, 

vendendo casa, e carro... Um jornal bom para a cidade. E muito bom para 

anunciante (CARVALHO DA SILVA, 2010). 
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A força dos classificados na administração do jornal é tão significativa que no ano 

de 2003 a direção assumiu o risco de utilizar parte da primeira página do jornal apenas para 

anúncios. A metade superior permanecia dedicada às notícias. Tal estratégia pode ser 

localizada também em uma edição do ano de 1979. Mas a ideia de destacar os classificados 

na primeira página não resultou nos ganhos esperados: “Foi um fracasso. Mas eu acho que 

pelo menos eu tentei. Valeu a pena, foram três meses” (ORLEANS E BRAGANÇA, 2010), 

conta Francisco. 

Depois de alguns anos afastado do jornal, Sylvio Carvalho foi convidado pelo 

próprio Francisco de Orleans e Bragança a retornar para a Tribuna no final de 1999, dessa 

vez em outro cargo. Pautado pelas comemorações da virada do século, Sylvio organizou um 

caderno especial com a retrospectiva dos grandes acontecimentos do milênio. 

A partir dessa edição comemorativa do novo século, Sylvio Carvalho continuou 

exercendo sua grande paixão, o jornalismo, como responsável pelos projetos especiais do 

Grupo Tribuna. Em depoimento à autora, Carvalho falou com satisfação da autoria desses 

projetos especiais: “Depois teve os 500 anos do Brasil, os 100 anos da Tribuna, que fui eu 

que fiz. Eram quatro fascículos de 25 páginas cada um. Aniversário da cidade, eu sempre 

fui fazendo. Depois eu resolvi fazer essas revistas [Tribuna Festas]” (CARVALHO DA 

SILVA, 2010). Além das datas comemorativas, ganhavam também cadernos especiais 

personalidades que marcaram a história, como Santos Dumont e Getúlio Vargas. 

A Tribuna de Petrópolis percebeu que essas edições, além de expandirem sua gama 

de conteúdo cultural e histórico, serviam também para ampliar sua captação de recursos via 

anunciantes. Ao vender espaço publicitário para um projeto especial temático, o jornal dava 

aos comerciantes locais a oportunidade de também “homenagear” e “enaltecer” os ilustres 

petropolitanos e brasileiros daquelas páginas. Assim, os cadernos especiais tornaram-se 

também uma fonte de lucros para o jornal. 

Assim como a maioria das publicações especiais em datas comemorativas, a ideia de 

publicar um volume especial no aniversário de 100 anos da Tribuna de Petrópolis partiu de 

Sylvio Carvalho. A edição Tribuna de Petrópolis – 100 anos em revista, publicada em 

quatro fascículos colecionáveis, apresenta um resumo da história do jornal e dos principais 

acontecimentos locais, nacionais e internacionais em um século de circulação do periódico. 

O entendimento da história de Petrópolis a partir dessa edição comemorativa 

apresenta um panorama de atores, ocasiões e instituições que receberam abordagem 

privilegiada no centenário do jornal. Mas, mais do que isso, conta a história do jornal a 
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partir de uma narrativa auto-construída muito mais intensa do que antes vista em suas 

edições comemorativas de anos anteriores. Entretanto, nenhum momento crucial de sua 

trajetória é aprofundado, limitando-se o editor a fazer um resumo histórico dos principais 

acontecimentos ocorridos em Petrópolis, no Brasil e no mundo ao longo dos 100 anos. 

Por percorrer um período muito extenso da história do jornal, a edição da Tribuna 

em Revista pincela inúmeros momentos históricos e destaca alguns grupos e cidadãos 

representativos dos caminhos percorridos pelo jornal. A relação de Getúlio Vargas com a 

cidade ganha uma matéria especial, assim como aspectos históricos da cidade. As 

comemorações do centenário, os espaços públicos mais famosos, a inauguração do Museu 

Imperial e as mudanças do Brasão de Petrópolis são apenas alguns dos temas selecionados 

para ganharem páginas inteiras dedicadas a eles. 

Um aspecto interessante é a Galeria de Jornalistas, Editores e Colaboradores da 

Tribuna de Petrópolis, que seleciona 20 dos principais profissionais de imprensa que 

passaram pelo jornal e apresenta um breve resumo de suas colaborações e anos de atuação. 

Na biografia de muitos deles percebe-se a estreita relação dos cargos de imprensa com a 

vida pública política. Pelo menos sete assumiram cargos no Município ou no Estado depois 

de colaborarem com a Tribuna de Petrópolis. 

Nos últimos capítulos da edição dos 100 anos, o jornal dedicou algumas páginas 

para resumir o momento atual pelo qual estava passando. O texto sobre a Tribuna em 2002 

enaltece a caminhada do periódico: 

 

Com os avanços da tecnologia, chegar aos 100 anos de atividades não é 

mais novidade para nenhuma empresa. Mas chegar aos 100 anos atuando 

em conjunto com a comunidade, criando empregos e ajudando no setor 

econômico do município não é para qualquer empresa (TRIBUNA DE 

PETRÓPOLIS, 2002:204). 

 

Acima de tudo, a edição comemorativa dos 100 anos demonstra um extenso e 

cuidado trabalho de pesquisa em arquivo, que conseguiu resumir em cerca 200 páginas 

todos os anos de publicação do jornal. Essa auto-narrativa não entra no mérito analítico, 

mas é um ponto de partida interessante para a compreensão da caminhada do jornal entre 

1902 e 2002. Fora isso, o aspecto comercial merece ter destaque por ter reunido não só as 

grandes empresas da cidade em torno das comemorações mas também órgãos públicos, 

como a Prefeitura, ou órgãos pertencentes à própria Família Imperial, como a Companhia 

Imobiliária de Petrópolis. 
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Considerações finais 

 

Ao contrário do ditado popular, nem todo jornal de hoje embrulha o peixe de 

amanhã. A preservação de jornais impressos em arquivos ou o processo de digitalização de 

seus exemplares parece-me atitude ainda mais relevante e prioritária após a conclusão deste 

trabalho. Quantas “Petrópolis” existiram nas páginas da Tribuna e quantos petropolitanos 

não seriam conhecidos ou homenageados se todos os jornais do dia anterior não tivessem 

sido preservados? Pessoalmente, foi muito gratificante descobrir nas edições mais antigas 

da Tribuna de Petrópolis o “modo de fazer” jornalismo do início do século XIX, e perceber 

como as mudanças econômicas, sociais e políticas do país e da cidade afetavam diretamente 

a caracterização do jornal.  

Ao longo do século, o jornal recontou sua história e reelaborou sua trajetória para se 

adequar ao momento histórico pelo qual passava. As diversas versões dessas “histórias da 

Tribuna” contadas nas edições comemorativas foram descobertas interessantes e 

demonstram as mudanças ocorridas na visão institucional que os colaboradores do jornal 

tinham sobre si. Toda a trajetória da Tribuna demonstra claramente que o conteúdo e a 

leitura da imprensa é fruto das circunstâncias, e que uma verdade de 100 anos atrás 

certamente é reinterpretada de outra forma no século XXI. 

Essa história de mais de 100 anos reflete as relações de poder e manutenção de 

identidades tão caras à imprensa, ano após ano. O que mais surpreende, além da longeva 

existência do periódico, é também a maneira como a Família Imperial, que tanto marcou a 

história da cidade, acabou por se tornar o eixo de sobrevivência do jornal centenário em 

anos recentes. 

Centralizando suas vitórias e conquistas nas figuras de seus principais 

administradores, a Tribuna de Petrópolis contribuiu para a construção de um imaginário das 

personalidades que fizeram a história da cidade. Seja Arthur Barbosa, D. Pedro Gastão ou 

Francisco de Orleans e Bragança, todos deixaram suas contribuições por uma imprensa que 

representasse os interesses locais e de seus administradores. 

Mas, especialmente a partir da década de 1970, é notório que o processo de 

formação da memória e a construção da identidade da Cidade Imperial teve uma um peso 

estratégico, graças à abordagem predominantemente positiva quanto às contribuições que 

essa identidade trouxe para a cidade. Nesse contexto, a atuação dos membros da família 
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Imperial foi fundamental para reforçar esse status, especialmente como uma estratégia de 

marketing e divulgação turística do município. 

Entretanto, a sobrevivência financeira do jornal não pode ser atribuída unicamente a 

essas escolhas editoriais que privilegiaram a relação da Tribuna com as heranças do 

Império. Foi, por exemplo, através de uma estratégia administrativa e de investimentos em 

modernização de seu parque gráfico que o jornal conseguiu tirar maior proveito de seu já 

tradicional caderno de Classificados, e assim gerar mais lucros. Assim também, a criação de 

outras empresas do Grupo Tribuna tornou-se o eixo central dos motivos para o sucesso da 

folha. Amparadas umas às outras, essas empresas garantiram que a tradição do jornal 

permanecesse e representaram grande evolução para o mercado local de comunicação. 

A Tribuna de Petrópolis vivenciou diversas lógicas e operou variadas funções 

atribuídas aos veículos de comunicação. Na sua fundação, cumpriu o papel de porta-voz de 

um grupo político que, por sua vez, também representava a voz de um partido. Essa força 

política pode não ter perdurado pelos anos seguintes, mas certamente determinou o perfil 

inicial da folha e garantiu que ela superasse os enfrentamentos políticos que sofria, graças a 

sua postura ofensiva. 

Finalmente, a administração de Francisco de Orleans e Bragança aponta para o 

caminho da autonomia política e para o direcionamento rumo à aglutinação e formação de 

holdings. Como solução para a questão financeira, esta estratégia administrativa acaba por 

garantir a sobrevivência do jornal independente de seu passado turbulento, ou de sua 

tradição na luta política fluminense. Garante também, que o jornal possa se declarar 

independente de amarras políticas, uma vez que suas fontes de lucro e recursos não estão 

exclusivamente ligadas a grupos políticos no poder ou a grandes anunciantes locais. Assim, 

a Tribuna deixou de ser um jornal em formato de empresa para se tornar um 

empreendimento cujo produto final vem a ser um jornal. 

Essa análise de trajetória nos permite inferir também que as finalidades de criação e 

manutenção de um veículo impresso nem sempre respondem a lógicas objetivas, ou seja, 

não necessariamente buscavam o lucro e o posicionamento mercadológico. Mas, conforme 

o país se estruturava e se fortalecia economicamente, era muito mais provável que o jornal-

empresa bem administrado fosse aquele a se manter em circulação por mais tempo. 

Na batalha para construir sua própria identidade, a Tribuna de Petrópolis se assumiu 

como empresa de comunicação, e a partir daí traçou suas estratégias, identificou suas 

oportunidades, direcionou investimentos e soube aproveitar o potencial do imaginário local 
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para determinar a relação que estabeleceria com a cidade: um jornal Imperial, comandado 

por um “príncipe herdeiro”, para defender as causas do povo petropolitano. 
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