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Introdução/Objetivos

O presente trabalho se insere no campo das construções históricas
acerca da História da Imprensa na cidade do Rio Grande, buscando analisar o
surgimento do jornal rio-grandino A Evolução (1934 - 1937) e destacar algumas
das características do mesmo. Como esta folha estava ligada à Sociedade
União Operária (SUO), associação que reuniu trabalhadores da localidade em
1893 – 1964, nosso estudo também se vincula às discussões referentes ao
Movimento Operário no sul do Rio Grande do Sul, já que temos como
pressuposto a idéia de que “a história da imprensa operária é a história do
movimento operário” (FERREIRA, 1988, p. 6-7).

Delimitamos nosso trabalho aos primeiros seis meses de circulação do
jornal, buscando abordar a contextualização nacional e internacional da época
do lançamento do hebdomadário, e principalmente, as possíveis influências
que a trajetória histórica da entidade a qual estava ligado possam ter sido
exercidas sobre o fato. Além disso, pretendemos fazer um arrolamento das
principais temáticas desenvolvidas pelo periódico no período proposto para
análise, traçando suas características discursivas.

Metodologia

Iniciamos a pesquisa a partir da localização da fonte primária, que se
encontra tanto na Biblioteca Rio-Grandense, como no Centro de
Documentação Histórica da FURG. Verificada a possibilidade de consulta a
esse material, passamos a fazer um levantamento bibliográfico sobre a
imprensa rio-grandina e a respeito do movimento operário na cidade do Rio
Grande e no Rio Grande do Sul, para que, assim, pudéssemos ter elementos
para discorrer sobre o contexto do surgimento daquela folha proletária.  Feito
isso, começamos a analisar nosso documento primordial, fazendo inicialmente
um perfil descritivo das principais temáticas trabalhadas pelo jornal, para em
seguida, examinar as construções discursivas realizadas pelo mesmo sobre
tais temas. Nesse último aspecto, nos baseamos nas contribuições de
ORLANDI (2007).

Resultados e Discussão

Partindo da concepção de que a análise da imprensa proletária
possibilita construções históricas sobre o pensamento dos protagonistas do
movimento operário de determinada sociedade em certa época (PETERSEN,
1888, p. 9-10), vemos que o surgimento e as construções discursivas de A
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Evolução, analisadas nesse início de pesquisa, estão coadunadas com um
processo de revitalização que a SUO assumiu na década de 1930, em que se
divide em dois aspectos: primeiro, renovação da sua importância enquanto
entidade; segundo, adequação às novas lutas que as conjunturas nacional e
internacional exigiam nos anos trinta, como, por exemplo, o avanço das idéias
fascistas no Brasil. Dessa forma, o jornal era um instrumento adequado para
que esses objetivos da associação rio-grandina fossem exitosos.

Essas considerações ficam corroboradas quando tendo como
sustentação os fatos que marcaram o contexto de surgimento do jornal A
Evolução e, ainda, a partir das discussões proporcionadas pela bibliografia
referente à história da SUO.

Considerações Finais

Embora, ainda em fase inicial, a pesquisa mostra que o jornal A
Evolução foi um importante canal de comunicação e mobilização de uma das
mais destacadas entidades proletárias do Estado, servindo como um
instrumento essencial para as lutas que a SUO priorizou na década de 1930.
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