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Resumo:
A literatura sul-rio-grandense manteve uma estreita relação com a imprensa, principalmente no século XIX, período no qual houve um grande florescimento da produção literária no Rio Grande do Sul. Muitas obras literárias tiveram as páginas dos periódicos como único veículo de divulgação. Assim, algumas obras que poderiam revelar dados importantes a respeito dos primórdios da produção literária sulina desapareceram ou permanecem esquecidas nas bibliotecas e/ou acervos particulares que preservam estes mananciais histórico-literários.
Para que possamos reescrever a história literária rio-grandense e compreender o desenvolvimento de nossa produção, precisamos resgatar estes textos e disponibilizá-los a outros pesquisadores. Deste modo, a pesquisa, que deu origem a dissertação de Mestrado “A presença e o papel da literatura no jornal caricato O Diabrete (1875-1881)”, teve como objetivo resgatar a produção literária publicada neste periódico que circulou no município do Rio Grande no século XIX. A fim de proporcionar o contato de outros pesquisadores e interessados nas relações entre a literatura e a imprensa no século XIX e também preservar estes exemplares raros, que se encontram em precárias condições de conservação, esta pesquisa adotou a metodologia utilizada por outros estudiosos, tais como Antonio Dimas, Carlos Alexandre Baumgarten, entre outros; indexando as matérias publicadas no hebdomadário e de seus respectivos autores, além de apresentar uma antologia dos textos literários.
Embora os índices abordem todo o conteúdo do hebdomadário, o corpus desta pesquisa são as matérias literárias. Nesta perspectiva, o foco desta dissertação é a análise da produção literária veiculada no município do Rio Grande, através do periódico caricato O Diabrete. As manifestações literárias são analisadas através do estabelecimento de relações entre estas obras e o ideário romântico e a linha discursiva adotada pelo periódico.

