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RESUMO Análise da linha editorial do jornal Pharol, buscando identifi
car um discurso de valorização de elementos de modernidade conforme 
definidos pelos países capitalistas, sem entretanto romper com o quadro 
de exclusão social imposto pela sociedade escravista brasileira. 

ABSTRACT Analysis of the editorial line of the Pharol ("Beacon") news
paper, highlighting a discourse of valorization of elements of modernity 
as defined by the Capitalist nations, without breaking, however, with the 
social exclusion imposed by the reality of slavery in the Brazilian society. 

A consolidação do capitalismo como modo de produção dominante 
nos principais países europeus provocou profundas modificações nas 
condições de vida urbana, de salubridade, de segurança, de educação 
ao longo do século XIX; estas melhorias tornaram-se os sinais visíveis do 
progresso. O Império do Brasil, com O. Pedro li ocupando o Trono, aspi-

1 O presente artigo origina-se na pesquisa para a dissertaçao A "Prlnceza de Minas": A construçao de uma 
identidade pelas elites juizforanas. 1853- 1888. James William Goodwin Jr. Orientador: Prol. Dr. Douglas Cole 
Libby. Mestrado em História. FAFICH- UFMG. Belo Horizonte. 1996. 
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rava participar do grupo das "nações civilizadas". Desenvolveu-se, as
sim, o anseio por uma "europeização" da Corte e da vida brasileira. En
tre os elementos que foram valorizados nesta nova perspectiva, a im
prensa ocupou local de destaque, não só por seu caráter "moderno", 
mas enquanto propagadora desses novos ideais. 

Ao final da segunda metade do século XIX, diversos jornais foram 
publicados em Juiz de Fora. O principal entre estes foi sem dúvida o 
jornal Pharol, uma das "folhas de tradição nas comunidades em que são 
publicadas, de larga aceitação pela 'boa sociedade' local e de forte pe
netração junto às elites agrárias" , como diz Hebe Maria Mattos de Cas
tro.2 Durante décadas, este jornal tornou-se ponto de referência obri
gatório para qualquer pessoa ou instituição. Anúncios comerciais, ques
tões políticas, sociais ou científicas, notícias de diferentes partes do 
mundo: tudo isto e muito mais encontrava-se nas páginas do Pharo/. 

O Pharol começou a ser publicado em 11 de setembro de 1866, em 
Paraíba do Sul , sob a direção de seu proprietário, Thomaz Cameron .3 Já 
na República, era considerado, ao menos em Juiz de Fora, como "o 
mais antigo jornal do Estado de Minas" .4 Em 09 de abril de 1870 uma 
nota colocava o jornal , publicado já em Juiz de Fora, à disposição "para 
qualquer escripto relativo ao bem publico ou a interesses de qualquer 
município ou do paiz em geral. Apenas se nega à discussão da vida 
privada". 5 George Charles Dupin foi um dos seus primeiros redatores, 
tornando-se proprietário do jornal em 1875, e aumentando gradativa
mente o número de colunas e a frequência, até torná-lo diário em 1885.6 

Em 1º de dezembro de 1885 Dupin , alegando motivos de saúde, 
publicou uma comovente carta de despedida do seu jornal, passando-o 
ao seu redator assistente, Lindolpho de Assis. Este será o proprietário e 
redator do Pharol até 30 de dezembro de 1888, quando novamente o 
jornal é passado do proprietário ao redator, José de A. Braga. 7 O Pharol 
foi vendido, em 1891, a uma sociedade anônima organizada por Antônio 
Ferreira Lage, tornando-se defensor da monarquia. Sua publicação es
tendeu-se até os primeiros anos do século XX.8 

2 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das Cores do Silêncio: Os Significados da Liberdade no Sudeste Escravista 
- Brasil Século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional . 1995. p . 24. 

3 Devo diversas informações sobre a história do Pharol a Heliane Casarin Henriques, do Arquivo Histórico da 
UFJF, a quem agradeço a colaboração e interesse. 

4 Almanack de Juiz de Fora. Publicação commercial, industrial, administrativa, litteraria, artistica, recreativa, 
scientifica, etc. 2". anno. Juiz de Fora: Editores Leite Ribeiro & comp. 1892. p . 73. 

5 Pharo/, 09 de Abril de 1870. Arquivo Público Mineiro. Esta nota já é o suficiente para desmentir a informação 
dada por Almir de Oliveira: "em abril de 1871, passou .a circular, impresso em Juiz de Fora, 'O Pharol'." 
OLIVEIRA, Almir. A Imprensa em Juiz de Fora. Juiz de Fora [s/ed] . 1981 . Lida no Museu Nacional de Belas 
Artes em 16 de Novembro de 1978. p . 17. 

6 OLIVEIRA, A. op. cit. p. 17. Estas informações podem ser conferidas pela leitura dos jornais na coleção do 
Arquivo Histórico da UFJF, Pharol, Volumes 1 a 9. 

7 Pharol. 01 de Dezembro de 1885. AHUFJF. Volume 9. 30 de Dezembro de 1888. AHUFJF. Volume 14. 
8 OLIVEIRA, A. op. cit. p . 17. 
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Durante esses anos o Pharol enfrentou a concorrência de diversos 
jornais de curta duração, alguns dos quais chegou mesmo a incorporar, 
como o Diario de Minas, de 1889, o qual "acolheu em suas colunas no
mes de relevo nas letras nacionais daquele tempo, entre os quais Raul 
Pompéia, Augusto de Lima, Raimundo Corrêa e Lúcio Mendonça, além 
dos nomes locais de maior expressão" .9 Em diversas ocasiões trava
ram-se batalhas pessoais nas páginas dos jornais da cidade, algumas 
vezes envolvendo os próprios proprietários dos jornais.10 

Nenhuma publicação, porém, exerceu tamanha influência sobre a menta
lidade dos habitantes juizforanos, especialmente sobre os membros de 
sua elite, como o Pharol. Durante anos foi o órgão oficial de publicação 
das atas das sessões da Câmara Municipal de Juiz de Fora, através de 
contrato firmado entre a Municipalidade e George Charles Dupin .11 Du
pin chegou a participar até de uma comissão da Câmara Municipal res
ponsável por colher dados estatísticos sobre o município.12 Era também 
membro e vice-presidente da Sociedade Beneficente de Juiz de Fora.13 

Os artigos do Pharoltinham grande repercussão na cidade. Em 1877, 
o jornal publicou uma série de artigos a respeito de um novo sistema de 
iluminação, "Giobe Gaz", já utilizado "para a illuminação dos suburbios 
da côrte" . Houve uma exibição do sistema na cidade. Pouco tempo de
pois de iniciar os artigos, o jornal anunciava a adoção, pela Câmara 
Municipal , daquele sistema para a iluminação da cidade .14 

Em 1883 as colocações do jornal tinham sua importância reconhecida 
a nível provincial. Em 17 de agosto, o Sr. Dr. Xavier da Veiga comentava as 
"constantes reclamações a respeito do nosso miseravel serviço policiar . 
As críticas mencionadas por Xavier da Veiga eram publicadas numa colu
na ironicamente endereçada ao "Ao Exmo. Sr. Or. chefe de policia da 
cidade", denominada Mofina.15 O jornal era utilizado também por pesso
as tidas como simples, para reclamarem ou exporem opiniões, "por ser 
folha do lagar e de grande circulo", como justifica o Vigilante, pseudôni
mo do autor de uma série de denúncias sobre tocaias, crimes e abusos 
cometidos por Antônio Mendes Ferreira e a família dos Mirandões.16 

9 Idem. p. 27. 
1 O Ver, por exemplo, a edição de 22 de Agosto de 1882, onde Antonio Amalio Halfeld responde ao artigo dos Drs. 

Corrêa e Azevedo publicado no Echo do Povo; Pharol, AHUFJF, Volume 6. Ou a coluna "A Pedidos" no Pharol 
de 08 de Janeiro de 1886, onde Lindolpho de Assis responde a artigo publicado no Corre/o de Juiz de Fora 
contra um editorial seu. AHUFJF, Volume 11. 

11 O contrato foi firmado em 15 de Abril de 1872, conforme Ata da Sessão realizada neste dia. Livro de Atas da 
Cãmara Municipal de Juiz de Fora. Abril/1866- Agosto/1872. Arquivo Histórico da Cidade de Juiz de Fora. 
Fundo da Cãmara Municipal. Império. 

12 Ata da Sessão de 11 de Abril de 1883. Pharol. 03 de Maio de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
13 Ata da Sessão de 07 de Agosto de 1885. Pharol. 05 de Setembro de 1885. AHUFJF. Volume 9. 
14 Pharo/. 22 de Julho, 05, 16 e 23 de Agosto de 1877. Ata da Sessão de 22 de Agosto de 1877. Pharol. 13 de 

Setembro de 1877. Pharol. AHUFJF. Volume 2. 
15 Pharol. 22 de Setembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. O pequeno quadro com esse nome começou a ser 

publicado em 19 de Junho de 1883. O quadro iniciou-se por conta do assalto ao Fórum da cidade. 
16 Pharol. 28 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . 
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É George Charles Dupin, à frente da redação do jornal por doze 
anos, quem estabelece as principais linhas editoriais da pub licação no 
período aqu i pesqu isado. Francês, introdutor da máquina a vapor na 
impressão de jornais, Dupin é um entusiasmado pelos avanços do pro
gresso e da "sciencia" do seu tempo, e os artigos e notícias publ icados 
no Pharol refletem esse entusiasmo, procurando, ainda, repassá-lo aos 
seus leitores.17 

Qualquer novidade tecnológica merecia ser comunicada à cidade 
nas páginas do jornal : experiências francesas para a construção de um 
coração artificial , a invenção de um aparelho na Suécia para localizar 
trens, impedindo choques, um "systema radical para cortar as arvores" 
através de pilhas com fios eletrificados, na Índia, o projeto do canal do 
Panamá, o uso da eletricidada para fins médicos em Bruxelas, a instala
ção de um engenho de açúcar hidráulico em Ponte Nova, 18 etc. 

O Pharo/procurava não só informar, como também educar. Diversos 
editoriais e artigos transcritos de outros jornais colocavam os leitores 
juizforanos a par das idéias mais modernas nos meios científicos mundi
ais . Neste contexto o Pharol publ icou uma série de artigos sobre a "His
tória dos Diamantes", anunciou aos interessados a venda do Tratado de 
Geographia descriptiva da provincia de Minas Geraes, de José Joaquim 
da Silva, defendeu a vacinação contra a varíola, publicou um artigo de 
"Hygiene" sobre os cuidados com os dentes, preparou a cidade para a 
passagem de um cometa, traduziu um artigo francês sobre o micróbio 
do "cholera", transcreveu a conferência do Sr. Dr. Ball sobre a "Morphi
nomania" sob o títu lo "SCIENCIAS - Psychologia", publicou a hora, mi
nutos e segundos exatos de eclipse lunar - que o céu nublado impediu 
a observação, transcreveu um artigo científico sobre a saúva;19 algumas 
vezes procurou ainda vincu lar as notíc ias aos acontecimentos locais.20 

Em 1886 Max Fleuiss , "redactor da magnífica revista scientifica e littera
riaO Tempo", da Corte, passou a escrever no Pharo/uma coluna chama
da Kaleidoscopio, tratando de temas de conhecimentos gerais.21 

17 A informação sobre a naturalidade de G. C. Dupin e a introdução da nova tecnologia é dada em OLIVEIRA, A. 
op. cit. , p . 17. Sua naturalidade parece ser confirmada por um artigo sobre Juiz de Fora, publicado no Pharol 
de 10 de Março de 1888, traduzido de um jornal francês, onde cita-se "um nosso compatriota, M. G. C. Dupin 
[ ... ] desde alguns annos em que vive no Brazil, onde constituiu familia .. ." . O uso de máquinas a vapor na 
publicação do jornal é atestado por uma explicação de atraso na publicação justamente por defeito na "ma· 
chlna a vapot" . Pharol. 12 de Junho de 1883. AHUFJF. Volume 7. Dupin faleceu em Águas Virtuosas, a 27 de 
janeiro de 1904, cf. OLIVEIRA, Paulino de. Efemérides juizforanas. 1698-196S. Juiz de Fora: UFJF. 197S. p . 69. 
George Charles Dupin é uma personagem bastante interessante, merecedora de uma pesquisa histórica mais 
profunda. 

18 Pharol. 10 de Fevereiro de 1876; 1S de Novembro de 1877; 03 de Fevereiro de 1878; OS de Junho de 1879; 26 
de Agosto de 1882; 01 de Outubro de 188S. AHUFJF. Volumes 1-4, 6, 9. 

19 Pharol. 19 de Julho de 1877; 16 de Fevereiro de 1878; 17 de Outubro de 1878; 11 de Dezembro de 1879; 23 
de Novembro de 1882; 29 de Julho de 1884; 12 de Agosto de 1884; 04 e 07 de Outubro de 1884; 16 de Abril 
de 188S. AHUFJF. Volumes 2-4, 6, 8-9. 

20 Por exemplo, uma noticia sobre a queda de muitos relâmpagos na cidade motiva um editorial explicativo, 
desmentindo haver relação entre este fato e as linhas telefônicas recém-instaladas. Pharol. 02 e OS de Feve
reiro de 1884. AHUFJF. Volume 8. 

21 Pharo/. 17 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . 
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Alguns artigos científicos , entre os muitos publicados no Pharol, 
merecem ser destacados por revelarem seu substrato teórico. A deta
lhada descrição, por uma testemunha anônima, do método de crema
ção, 22 faz lembrar as filosofias anti-clericais que fortaleciam-se no sécu
lo XIX, baseadas numa perspectiva puramente material do corpo huma
no, negando qualquer valor deste para uma possível vida além-túmulo, 
além dos aspectos higiênico-sanitários da medida. A notícia de que 
médicos franceses haviam pesado o cérebro de um assassino enforca
do para saberem qual era o seu "estado mentaf' remete à florescente 
teoria da classificação dos tipos humanos baseada nas características 
físicas . 23 Nesta mesma linha teórica encontra-se o artigo de A. Oebay, 
possivelmente transcrito , porém sem indicação de fonte , intitulado 
"SCYENCIA- Hereditariedade morbida ou transmissão de diversas do
enças e da inclinação para o crime": 

A hereditariedade das doenças já não póde ser discutida: é um 
facto averiguado. A hereditariedade morbida consiste na transmis
s§o da doença ou na predisposição ou aptidão, ou na do germen 
ou estado latente, ou, finalmente, na do desenvolvimento completo 
ou signal caracteristico. [. .. ]A hereditariedade dos instinctos crimi
nosos é, infelizmente, mais que certa. 
O roubo, o suicidio, o assassinato e todos os crimes seguem a lei 
fatal das transmissões. [. .. ]Cumpre, pois, recorrer-se ao medico 
i/lustrado, porque só elle conseguirá debellar e anniquillar o inimi
go.24 

A perspectiva evolucionista faz-se claramente presente no artigo da 
coluna "Revista Oiaria", onde Eaton e Hammon, norte-americanos, suge
rem que por volta de 3.500 AO os homens não terão mais cabelos ou 
dentes, "como o resultado de uma civilisação mais desenvolvida" livre 
deste "attributo da animalidade". 25 A cultura, o progresso, são apresen
tados não apenas como melhoramento material, mas estreitamente vin
culados ao desenvolvimento cultural e moral da população. Esta com
preensão do progresso encontra-se de forma paradigmática num edito
rial , anônimo, publicado em 1877: 

22 Pharol. 05 de Outubro de 1882. AHUFJF. Volume 6. 
23 Pharo/. 14 de Outubro de 1882. AHUFJF. Volume 6. Para uma discussão sobre estas teorias , e sua aceitação 

nos meios científicos brasileiros, especialmente no inicio do século XX, ver SCHWARCZ, Li lia Moritz. O Espe
táculo das Raças. Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil. 1870-1930. São Paulo: Companhia das 
Letras. 1993. 287 p. 

24 Pharol. 06 de Março de 1885. AHUFJF. Volume 9. 
25 Pharo/. 17 de Janeiro de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
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O homem é o progresso e o progresso nasce do homem. 
O progresso, com certeza e sem questão, é o motor magico e po
deroso, que desde os tempos primários, incarnado na humanida
de emprehendedora tem operado de seculo para seculo as mais 
espantosas e gigantescas maravilhas, tocando a maior perfectibi
lidade até o nosso seculo, a ponto de fazer surgir de pequenissi
mos lugares, grandes vil/as; destas, opulentas e importantes cida
des; e de seus habitantes, numerosas famílias, que espalhadas 
convenientemente sobre a face do globo, formam presentemente 
vastos imperios e magnificos reinos. [. .. ]***26 

Juiz de Fora é apresentada como cidade voltada para o progresso, 
núcleo urbano em franco desenvolvimento, alvo presente também nos 
artigos e editoriais concernentes à agricultura. Artigos sobre melhorias 
agrícolas,27 notícias sobre a valorização do café juizforano em outras 
cidades, e do café brasileiro no exterior,28 formação de Clubs e outras 
agremiações de fazendeiros ,29 eram a forma do jornal convencer os fa
zendeiros a tomar medidas para a melhoria da produção agrícola, base 
da riqueza nacional.30 Dupin tinha idéias claras sobre como fazê-lo. Os 
fazendeiros eram convocados a investirem na lavoura para continuar o 
desenvolvimento do município; eram chamados de "classe formada de 
homens cultos", que devem agir em conjunto. Seus esforços finalmente 
foram coroados, com a formação de um Club da Lavoura em 1881.31 

Dupin acreditava que os fazendeiros da reg ião de Juiz de Fora deveri
am, também, diversificar sua produção.32 

Era preciso ainda, romper o isolamento dos produtos juizforanos. 
Para isso, a malha ferroviária era considerada essencial , como revela o 
longo ed itorial mencionado. A ferrovia era mote para poemas, como "A 

26 Pharol. 21 de Outubro de 1877. AHUFJF. Volume 2. Aparentemente houve algum atrito devido a este artigo, 
pois na edição seguinte o autor do artigo, identificado como ••• . cobra de seus detratores que exibam cópia 
de documento que sustente a acusação. Pharol. 25 de Outubro de 1877. AHUFJF. Volume 2. 

27 Pharol. 25 de Junho de 1876. AHUFJF. Volume 1. 
28 Discurso sobre o café brasileiro na Academia de Sc/enclas em Paris , destacando o fato de ser O. Pedro li 

colega na corporação. Pharol. 04 de Novembro de 1877. Convite ao Centro de Lavoura para participar da 
Exposição Universal de Produtos Agrícolas em S. Petersburgo. Pharol. 29 de Setembro de 1883. Agente da 
Holanda em Juiz de Fora para estabelecer linha direta de exportação. Pharo/. 27 de Outubro de 1883. Café 
brasileiro na exposição russa. Pharol. 22 de Maio, 12 de Julho de 1884. Convite do Centro de Lavoura e 
Commercio à Câmara Municipal para o município participar da 51 exposição do café. Pharol. 16 de Setembro 
de 1885. Entrega de diploma do Centro de Lavoura e Commercio ao município. Ata da Sessão de 15 de 
Setembro de 1885. Pharol. 25 de Setembro de 1885. AHUFJF. Volumes 2. 7-9. Há diversas outras notícias. 

29 Como o Club da Lavoura formado em Campinas. Pharol. 12 de Agosto de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
30 Cf. artigo sobre a agricultura. Pharol. 04, 08 e 11 de Agosto de 1878. AHUFJF. Volume 3. 
31 Pharol. 23 de Abril de 1878; 05 de Maio de 1878. AHUFJF. Volume 3. Pharol. 13 de Janeiro de 1881. Pharol. 

AHUFJF. Volume 5. Há o relato de uma reunião, voltada para a discussão do crédito agrícola, publicada a 01 
de Julho de 1884. AHUFJF. Volume 9. 

32 Catálogo estatlstico sobre a importação de "cereaes, legumes e forragens" e as oportunidades para o plan
tio local desses gêneros. "á par da exclusiva cultura do café". Pharol. 28 de Setembro de 1882. Editorial 
sobre a necessidade de investir em outros produtos agrícolas que não o café. Pharol. 19 de Outubro de 1882. 
AHUFJF. Volume 6. 
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mantiqueira saúda a locomotiva", publicado em 1878.33 Mas era tam
bém motivo de preocupação política, sendo este tema acompanhado de 
perto pelo jornal.34 Em setembro de 1883 era noticiada a aprovação dos 
"meios para formação da rêde geral dos caminhos de ferro da matta" 
pela Assembléia Provincial. 35 

A participação em exposições também era defendida como forma 
de ampliar o alcance da produção local. A Exposição Universal de Pro
duetos Agrícolas em São Petersburgo, Rússia, em 1884, demonstra a 
tomada de consciência, por parte dos produtores, das possibilidades 
abertas ao café juizforano: 

Do Sr. tenente Marcellino de Brito: considerando que este municí
pio é essencialmente agrícola e que a sua maior producção é a do 
café, considerando que as exposições pela associação - Centro 
da Lavoura e do Commercio - na côrte e estrangeiro tem contri
buído não só para que o café do Brazil seja considerado nos mer
cados consumidores como elle o merece, mas ainda para eleva
ção de seu preço; considerando que a associação acima dita, ten
ta com louvavel esforço fazer o nosso café conhecido no grande 
império da Russia, procurando, portanto, mais um grande consu
midor para o nosso principal genero de producção; considerando 
finalmente que o jury que tem de classificar os diversos municípios 
que concorrerão a presente exposição de café, na côrte, co/locou 
este município em posição que muito o honra. 
Proponho que a camara redija um voto de louvor e agradecimento 
á que/la distinta corporação, pelos relevantes serviços prestados a 
lavoura do café, dos quaes, participa o paiz em geral.36 

A proposta foi aprovada por unanimidade. O Pharol se incumbirá de 
manter a cidade informada sobre a "exposição horticola" de S. Petersbur
go,37 e sobre todas as outras exposições às quais os produtores juizfora
nos fazem-se presentes. Em 1885, por exemplo, entre os produtores pre
miados com medalhas na Exposição Universal de Antuérpia, dos vinte 
brasileiros, incluindo o Centro da Lavoura e do Commercio, cinco são de 
Minas Gerais, e destes, três são de Juiz de Fora. Não por coincidência, 
dois desses produtores premiados presidiram a Câmara Municipal.38 

33 Pharol. 17 de Março de 1878. AHUFJF. Volume 3. 
34 A construção da malha ferroviária mineira é objeto de profunda análise em BLASENHEIM , Peter. A Regional 

History of the Zona da Mata In Minas Gerais, Braz//: 1870-1906. Dissertation submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy. Stanford: Stanford University. March 1982. (mimeo). 

35 Pharo/. 29 de Setembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
36 Ata da Sessão de 09 de Janeiro de 1884. Pharol. 26 de Janeiro de 1884. AHUFJF. Volume 8. 
37 Pharol. 22 de Maio, 03 de Junho, 12 de Julho de 1884. AHUFJF. Volume 8. 
38 Dr. Antero José Lage Barboza, Dr. Christóvão Rodrigues de Andrade, Joaquim Pinto Ferreira. Pharol. 01 de 

Agosto de 1885. AHUFJF. Volume 9. Os dois primeiros presidiram a Câmara Municipal. 



O acesso mais rápido às linhas de exportação permitiu que os pro
dutores de Juiz de Fora estabelecessem contatos mais amplos. Com a 
efetivação de uma linha direta de exportação do café juizforano para a 
Europa, a cidade conseguiu livrar-se da imagem negativa do café tipo 
Rio, pois a cidade do Rio de Janeiro estava ligada, na imaginação euro
péia, à febre amarela: "Quem diria que o Juiz de Fóra, pequena cidade 
que apenas data de hontem, havia de vêr o seu nome figurar em letras 
de ouro, nos annaes da lavoura?' 39 

Neste mesmo editorial, Oupin vincula o sucesso do café juizforano 
na Europa à possibilidade de incrementar a cooptação de imigrantes 
europeus. Diversos outros editoriais e notícias sobre a imigração euro
péia, ou de colonos de outras províncias, incentivavam o uso do traba
lhador livre.40 Dupin parece estar alinhado com o projeto de constituição 
gradual de um mercado de trabalho, através também da educação do 
elemento nacional : 

Atrahir a colonisação européa, parece tambem defficil tentativa, 
em quanto predominar neste paiz o elemento escravo[ .. . ] O que 
nos resta fazer? Preparar a colonisação nacional. Educar o inge
nuo para o futuro. [ ... ] Eduquemos o escravo; façamos del/e tam
bem o que tentamos fazer do ingenuo, isto é, um homem. 41 

Neste sentido já defendia a importância das novas práticas agríco
las. A propósito da escola agrícola em ltabira, afirmou que 

Nunca serão demasiados os exemplos que podermos dar de tra
balhos na lavoura por meio de instrumentos aperfeiçoados; esses 
exemplos irão plantando no espírito dos nossos lavradores a con
demnação dos meios atrazados, rotineiros de que se utilisão, para 
dar lugar às reformas que serão a salvação da agricultura entre 
nós. 
Deixar a enxada e o sacho que herdamos de nossos antepassa
dos, para nos servirmos do arado e de tantos outros instrumentos 
de que faz uso a lavoura moderna, é dever tão momentoso para 
nós, quanto mais difficeis se vão tornando os dias que a lavoura 
começa a atravessar.42 

39 O Editorial agradece, ainda, ao trabalho de Jacob Abraham & Filhos, responsáveis pela exportação direta do 
café juizforano. sem misturá-lo ao do Rio de Janeiro. Pharol. 19 de Fevereiro de 1884. AHUFJF. Volume 8. 

40 Migrantes cearenses, artigo transcrito do Jornal do Commercio. Pharol. 12 de Maio de 1878. AHUFJF. Volu
me 3. Editorial citando s••. Hilaire para demonstrar aptidão da provfncia ao recebimento de imigrantes. Pharol. 
15 de Novembro de 1885. AHUFJF. Volume 9. etc. 

41 Pharo/. 20 de Outubro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
42 Pharo/. 14 de Outubro de 1882. AHUFJF. Volume 6. 



George Charles Dupin e o Pharol estão em perfeita sinton ia com o 
esforço governamental para a IT)elhoria das técnicas agrícolas, como 
nos mostra Reg ina Horta Duarte : 

Pouco após a aprovação da Lei de Terras [1850} surgiria em Minas 
um projeto concreto de criação de uma escola agrícola. O governo 
ficava autorizado a gastar o necessário para a contratação dos 
professores, a compra do terreno e dos intrumentos agrários. Em 
1860, uma nova lei estabelece o caráter de urgência da inaugura
ção da escola. O ensino absorvia os meninos pobres de vários 
municípios, tornando-se um meio de profissionalização. Os órfãos 
tinham prioridade. Tal medida aponta para uma clara intenção de 
prevenir a marginalidade, ao conduzir ao trabalho jovens órfãos e 
pobres, considerados como os mais susceptíveis à vagabunda
gem. Além de noções agrícolas, aprenderiam a ler e a escrever, e 
receberiam lições de moral cristã. Em 1875, uma outra lei estabe
lece a criação de mais três escolas agrícolas na Província, em 
moldes bem semelhantes. 43 

Diante da instituição fundamental da sociedade brasileira de seu 
tempo, Dupin tem uma atitude ambígua, parecendo adequar as suas 
convicções gerais à realidade local. Noticia com frequênc ia a emanci
pação de cativos, sempre tecendo os maiores elogios às pessoas que 
se dispõem a conceder alforrias: 

É sempre com o maior prazer que registramos factos da ordem do 
que acaba de ser praticado pelo Sr. capitão Antonio Dias Tostes e 
sua Exma. senhora. Concederão liberdade, sem onus algum, a seu 
escravo Oscar, pardo, de 9 annos de idade, filho de sua escrava 
Perciliana. 44 

Deixa entrever sua posição ainda mais quando comenta suas notíci
as , como ao anunciar o aniversário da "humanitaria lei que libertou o 
ventre da mulher escrava no Brazif', ou na própria escolha destas, como 
um artigo sobre certa fazenda fluminense onde os escravos recebiam 
um bom tratamento , sendo inclusive julgados por um júri de seus pares. 
Fica claro que a escravidão não lhe agrada, mas aparentemente ele apóia 
o processo implementado pelo Governo Imperial , de abol ição lenta e 
gradual. A tramitação do projeto governamental sobre o elemento servil 

43 DUARTE, Regina Horta. Noites Circenses: espetáculos de Circo e Teatro em Minas Gerais no Século XIX. 
Campinas: Editora da Unicamp. 1995. p. 72. 

44 Pharol. 20 de Novembro de 1879. AHUFJF. Volume 4. 
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é acompanhada de perto , até a publicação da forma final da lei em 1885. 
Dupin reserva espaço, ainda, a explicações referentes à aplicação da 
nova lei , especialmente sobre as matrículas. Durante o ano de 1886, 
Lindolpho de Assis manterá a mesma linha, publicando com regularida
de a relação dos escravos libertos pela nova lei , e outras manumissões 
realizadas voluntariamente .45 

O novo redator e proprietário será também advogado das mudan
ças relativas ao trabalho. Defende a imigração em diversos editoriais, 
deseja "oxalá que a província de Minas comece em breve praso a imitar 
a de S. Paulo, a que o elemento estrangeiro vae imprimindo intensa mo
vimentação industriaf' . Apóia e incentiva o projeto de instalação de uma 
hospedaria de imigrantes na cidade .46 A conclusão iminente do proces
so gradual de abolição da escravatura tem como conseqüência explíci
ta, para ele, a preparação de uma nova relação de trabalho. 

[. .. ] a marcha dos acontecimentos não depende de nossos bons 
desejos, resignemo-nos; e preparemos os interesses creados, pre
dispondo os para a transformação imposta e inelutavel, acommo
dando os á nova ordem de causas, que vae surgir. [. . .] Minas dor
me e se descuida. 47 

Esta torna-se ainda mais necessária à medida que os acontecimen
tos parecem marchar para sua conclusão: 

Minas desperta[. .. ] Os mineiros comprehendem perfeitamente a 
necessidade economica, a força imperativa da civilisação, da hu
manidade e religião, os interesses physicos, moraes e intel/ectua
es que determinam o desapparecimento, inadiavel e improrogavel 
do elemento escravisado. [. .. ] Necessario é que desde já surta 
seus f3ffeitos a lei provincial [n . 3417, regulamento 108}; para isso é 
mister que nos estabelecimentos ruraes se inicie a construcção de 
com modos para os trabalhadores livres. 48 

O apoio ao projeto gradual de emancipação não impedia, porém, 
que os escravos fossem vistos como potencialmente perigosos, sendo 

45 Pharol. 29 de Setembro e 16 de Outubro de 1883. Ver especialmente os meses de Julho de 1884, Julho
Setembro de 1885. O texto da lei é publicado em 06 de Outubro de 1885. 28 de Outubro, 01 e 21 de Novem
bro, 27 de Dezembro de 1885. AHUFJF. Volumes 8-9. 
Pharol. 04, 10, 20, 22,29 de Julho, 04, 11 , 21 de Agosto de 1886. AHUFJF. Volume 11 . Para exemplos de 
alforrias, ver especialmente as edições do primeiro semestre de 1888. AHUFJF. Volume 13. 

46 Pharol. 20 de Junho de 1887. AHUFJF. Volume 12. Ver as edições a partir de 15 de Julho de 1887. AHUFJF. 
Volumes 12-14. As obras de construçao da hospedaria iniciam-se em fevereiro de 1888. Pharol. 01 de Feve
reiro de 1888. AHUFJF. Volume 13. 

4 7 Pharol. 17 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . 
48 Pharol. 10 de Fevereiro de 1888. AHUFJF. Volume 13. 



necessário garantir a tranqüilidade social. Os bandos de escravos ron
dando a cidade à noite, os ajuntamentos de escravos, tudo era motivo 
de preocupação. 

Pedem-nos para chamar a attenção de quem competir para certos 
ajuntamentos de escravos que se dão no morro de Santo Antonio. 
Os escravos que a/li se reunem são daquel/es a quem os senhores 
dão autorisação para que se empreguem em qualquer serviço, com 
tanto que tragão no fim de semana uma quantia determinada. Em 
vez, porém, de se entregarem a serviços uteis, celebrão taes reu
niões com o fim de concertarem sobre os meios de arranjar dinhei
ro sem trabalho. Citta-se que entre el/es um tal Sebastião, que pa
rece ser o chefe da quadrilha. 49 

Não interessa que sejam de ganho, portanto trabalhadores urbanos: 
são escravos, cujo ócio, cujo tempo livre só pode significar problemas 
para os cidadãos juizforanos. Dupin não escapa à mentalidade genera
lizada sobre os escravos. Lindolpho tampouco será diferente. No ano 
seguinte publica uma reclamação de teor bastante semelhante, sobre 
os ajuntamentos de escravos e menores na casa de "uma preta de nome 
Benedicta", que recebe deles dinheiro "que elles não podem possuir, a 
não ser por roubo" .50 Dupin e Lindolpho não fogem, pois, ao perfil gené
rico que Liana Reis traça para os jornalistas mineiros: 

Os jornalistas, enquanto membros da intelectualidade mineira, cul
tivavam uma auto-imagem de homens ilustrados que apontavam e 
sugeriam soluções para os problemas do Brasil e vislumbravam 
com maior clareza o futuro do país. Mantiveram, entretanto, e in
dependentemente do posicionamento político, uma postura pater
nalista em relação ao escravo, formando uma imagem dele como 
pobre infeliz que por sua condição deveria ser tutelado e controla
do por tornar-se inimigo perigoso em determinados momentos[ .. . ).51 

Juiz de Fora não é diferente das outras cidades onde o café floresce 
à custa do braço escravo: toda atividade de pessoa negra, mesmo que 
liberta, mesmo que mestiça, é considerada suspeita. 

49 Pharol. 21 de Novembro de 1885. AHUFJF Volumes 9. 
50 Pharol. 23 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11. 
51 REIS, Liana Maria. Escravos e Abolicionismo na Imprensa Mineira - 1850/1888. Dissertação de Mestrado em 

História. Orientador: Prol. Dr. Douglas Cole Libby. Departamento de História. FAFICH- UFMG. Belo Horizonte, 
dezembro de 1993. (mimeo). p . 56. ' 



ATTENÇÃO! MUITA ATTENÇÃO! 
Sr. redactor. - Não era meu intento vir por esta folha dar uma sa
tisfação ao publico, mas, não offendendo pessoa alguma, vejo-me 
obrigada a fazer uma declaração ao vil calumniador que, máo in
formante, tem feito com que em diversos numeras desta folha se 
leia constantemente artigos contra mim. Esse ente que saia das 
trevas, que tire o véo que lhe cobre a cara e dirija-se a mim afim de 
entrarmos em contracto e eu vender-lhe a minha casa. Recebida 
que seja a importancia, deixarei sem pesar o Juiz de Fóra a esse 
vil denunciante. 
Não sabe elle que pago tres licenças, e que não dou prejuízos a 
praça? Porque será que tanto chamão contra mim a attenção das 
autoridades? Influirá nisso, acaso, a minha côr? Mas com a minha 
côr tambem se póde ter sentimentos nobres! Negocio ha muitos 
annos nesta casa, não consta que tenha dado prejuízo a pessoa 
alguma; tenho sido sempre pontual em meus tratos. 
Pois bem, aqui fico á espera de quem queira comprar esta casa. 
Assim vos deixarei a todos em paz e socego, com a minha ausencia! 
Anna Joaquina dos Santos. Juiz de Fora, 20 de Novembro de 1885.52 

Pela referência à sua cor, possivelmente negra, Anna Joaquina dos 
Santos deve ser liberta. Sua atividade comercial e a independência que 
faz questão de demonstrar para decidir sobre sua partida não deveriam 
surpreender aos leitores do Pharol. Este "seu trânsito fácil no mundo dos 
homens (a rua, o trabalho e a venda)" baseia-se nas oportunidades co
locadas pela cidade, "que se apresentava como a única opção para 
aquelas mulheres que perdiam o respaldo familiar legal ou costumei
ro" .53 Mesmo assim, Anna Joaquina teve que enfrentar discriminação 
por causa de sua cor. 

Não só os escravos e os negros eram objeto de suspeita por parte 
da "boa sociedade" que lia o Pharol. Diversas notícias referem-se aos 
chamados "turcos", possivelmente ciganos, que pediam esmolas, im
pingiam bugigangas às pessoas, sendo inclusive acusados de roubar 
crianças para comê-las.54 Também as prostitutas,55 os frequentadores 

52 Pharol. 21 de Novembro de 1885. AHUFJF. Volume 9. O preconceito permanece após a Abolição, como prova 
um anúncio, publicado em 1890: "PRECISA-SE. No telegrapho do Estado de uma criada que lave e engom
me. Prefere-se branca." Pharol. 25 de Junho de 1890. Arquivo Público Mineiro. Jornais Avulsos. 

53 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. op. cit. p. 53, 69. 
54 Pharol. 27 de Setembro de 1884; 07 de Fevereiro de 1885; O sequestro citado teria acontecido em Vassouras, 

RJ, sendo noticiado a 17 de Março de 1888. Ver também reclamação vinda de Porto das Flores sobre a 
presença de "turcos" naquela localidade. Pharol. 07 de Abril de 1888. AHUFJF. Volumes 8-9, 13. Sobre o 
preconceito contra ciganos na Provfncia de Minas como um todo, ver DUARTE, Regina. op. cit. "Ciganos". p. 
77ss. Ver ainda telegramas entre o Ministro da Justiça e o Presidente da Provfncia sobre repressão a ciganos 
no sul de Minas. Pharol. 05 de Fevereiro de 1886. AHUFJF. Volume 10. 

55 Pharol. 23 de Novembro de 1879. 06 e 20 de Novembro de 1885. AHUFJF. Volumes 4, 9. 



de casas de jogo,56 e os desocupados em geral ,57 eram motivo de pre
ocupação, refletida no teor dos artigos publicados no Pharol. Um tema 
que merecia atenção especial era o dos menores nas ruas da cidade . 
Assim como em relação à agricultura e à escravidão, o Pharol propunha 
soluções também para esta questão: 

[ .. . ]cremos que se podia aproveitar o trabalho desses meninos, 
preparando-se ao mesmo tempo cidadãos uteis ao paiz, em vez 
de homens perigosos que virão a ser forçosamente, se continua
rem entregues a si proprios. Já temos estabelecimentos em que se 
encontra trabalho remunerado e proporcionado a todas as idades; 
porque não se procura empregar a/li os meninos a que nos referi
mos f68 

Sob a direção de Lindolpho de Assis , o Pharol oferece-se para acei
tar em suas oficinas meninos até 17 anos, desocupados, 

responsabilisando-nos pela educação no trabalho, no caminho do 
bem, tirando-lhes o vício, para prestar-lhes um beneficio. Para acom
panhar-nos convidamos aos i/lustrados colegas do Correio de Juiz 
de Fóra, bem como a todos os industriaes desta cidade. 59 

A educação pelo trabalho era um princípio defendido pelo Pharol, 
em sintonia com o que ocorria na Europa, onde o capitalismo e a expan
são industrial alteravam as relações de trabalho e a mentalidade a seu 
respeito . Em 1887, sob o significativo título "EXCELLENTE LEI ", o Pharol 
publicava notícia de uma lei inglesa de 1866 contra " esmolers" menores 
de 14 anos, que passavam a ser encaminhados a escolas industriais.60 

O jornal tinha como uma das suas linhas ed itoriais manter seus leito
res informados sobre o que ocorria no mundo, especialmente a Europa, 
centro cultural , onde iam estudar os músicos, como Carlos Gomes e 
José Lino Fleming.61 Europa de onde vinham artistas, como a visita de 
Sarah Bernardht ao Rio de Janeiro, anunciada com meses de antece-

56 Pharol. 04 de Novembro de 1882, 07 de Junho de 1883. 08 de Janeiro de 1887. AHUFJF. Volumes 6, 7 e 12. 
57 Às vésperas de despedir-se do jornal, Lindolpho de Assis publicou um editorial contra a vagabundagem na 

cidade. Pharo/. 29 de Dezembro de 1888. AHUFJF. Volume 14. 
58 Pharo/. 25 de Janeiro de 1885. AHUFJF. Volume 9. 
59 Pharo/. 16 de Fevereiro de 1886. AHUFJF. Volume 10. Sobre os "meninos vagabundos", ver ainda 22 de 

Dezembro de 1885, e 06 de Janeiro, 06 e 27 de Março de 1887. Pharol. AHUFJF. Volumes 9 e 12. 
60 Pharol. 26 de Agosto de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
61 Noticiou-se a partida de Carlos Gomes da Bahia a 18 de Outubro. Pharol. 28 de Outubro de 1882. Pharol. 

AHUFJF. Volume 6. José Uno Fleming, maestro e músico juizforano, partiu para a Europa em 1886, onde 
passou por muitas dificuldades, recebendo auxílios de amigos juizforanos. Faleceu a bordo do navio que o 
trazia de volta ao Brasil. Pharol. 13 de Novembro de 1886, 20 de Fevereiro, 21 de Novembro de 1887, 21 de 
Abril de 1888. AHUFJF. Volumes 11 , 12 e 13. 



dência.62 Notícias sobre o protestantismo no México,63 sobre os Mór
mons,64 sobre o movimento revolucionário nihilista na Rússia,65 sobre o 
consumo de carne de cavalo em Paris,66 sobre os investimentos londri
nos na América Latina,67 exposições como a Universal de Antuérpia,ea 
ou a Universal de Paris - onde a Província de Minas fez-se presente, 59 
as questões do Rio da Prata,70 a fundação de um jornal misógino em 
Viena/ 1 a morte do Imperador Guilherme da Alemanha, 72 traziam os 
acontecimentos mundiais à cidade. 

Traziam, também, novas idéias políticas. Os Estados Unidos, por 
exemplo, exerciam um forte fascíno sobre o Pharol. A centralização ad
ministrativa do Império brasileiro é criticada numa série de artigos, cul
minando em dois, escritos por um colaborador, comparando as vanta
gens que os municípios dos Estados Unidos possuíam sobre os brasilei
ros, onde imperava a inação, contrária às "idéias hodiernas".73 Estas 
norteavam ainda a abordagem das questões políticas provinciais e naci
onais, temas constantes nas páginas do jornal. As estradas de ferro na 
Zona da Mata,74 o Congresso Agrícola de 1878,75 as eleições,76 a políti
ca provincial ,77 as críticas ao governo,78 os relatos de eventos da políti
ca nacional, como as viagens do lmperador,79 ou a secularização dos 
registros de nascimento, casamento e óbito;80 as notícias e artigos em 
defesa da lavoura,81 e da imigração,82 a cobertura dos eventos em torno 

62 Pharol. 19 de Outubro de 1882. AHUFJF. Volume 6. 
63 Pharol. 12 de Outubro de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
64 Pharol. 18 de Outubro de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
65 Pharol. 01, 19 de Junho de 1879. 07 de Junho de 1887. AHUFJF. Volumes 4 e 12. 
66 Pharol. 01 de Junho de 1879. AHUFJF. Volume 4. 
67 Pharol. 03 de Outubro de 1882. AHUFJF. Volume 6. 
68 Pharo/ 20 de Janeiro de 1886. AHUFJF. Volume 1 O. 
69 Pharol. 29 de Abril, 01 e 05 de Maio de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
70 Pharol. 06, 07 e 08 de Abril de 1886. AHUFJF. Volume 10. 
71 Pharol. 18 de Março de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
72 Pharol. 19 de Outubro de 1882. 12 de Outubro de 1877. 18 de Outubro de 1877. 01 , 19 de Junho de 1879.07 

de Junho de 1887. 01 de Junho de 1879. 03 de Outubro de 1882. 20 de Janeiro de 1886. 29 de Abril, 01 e 05 
de Maio de 1888.06,07 e 08 de Abril de 1886. 18 de Março de 1887. 10 de Março de 1888. AHUFJF. Volumes 
02, 04, 06, 10, 12-13. 

73 Pharol. 26 e 30 de Agosto, 02 e 06 de Setembro de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
74 Pharol. 13, 17 de Fevereiro, 12 de Outubro de 1876.29 de Setembro de 1883. 17 de Julho de 1886. AHUFJF. 

Volumes 1, 7 e 11. Para uma análise da questão, ver BLASENHEIM, Peter. op. cit. 
75 Pharol. 16, 18, 20, 27 e 30 de Junho de 1878. AHUFJF. Volume 3. 
76 Pharol. 12 de Outubro de 1876. 25 de Maio de 1879. 20 de Janeiro de 1881. AHUFJF. Volumes 1, 4 e 5. 
77 A lista de artigos e notfcias é imensa. Destacam-se artigos contra impostos provinciais, como os publicados a 

23 e 25 de Novembro de 1882; o apoio à Folha de Minas, perseguida pelo Presidente da Câmara de Ouro 
Preto, 06 de Julho de 1886, e a notfcia da passagem do governo da Província por seu Presidente ao Vice, por 
motivo de doença, 07 de Julho de 1887. Pharol. AHUFJF. Volumes 6, 11 e 12. 

78 Como a reclamação do envio de não-mineiros para ocuparem a Presidência da Província. Pharol. 01 de 
Setembro de 1887. AHUFJF. Volume 12. 

79 A Barbacena, 10 de Abril de 1881, passando por Juiz de Fora, 14 de Novembro de 1882, ou à Europa, 20 de 
Julho de 1887. Pharol. AHUFJF. Volumes 5,6 e 12. 

80 Pharol. 13 de Junho de 1877, 15 de Maio de 1879, 13 de Maio de 1884. AHUFJF. Volumes 2, 4 e 8. 
81 Também esta lista é grande. Destacam-se a carta de um produtor contra os impostos sobre o leite para a Corte, 

20 de Novembro de 1884; os estatutos do Banco Agrícola do Brasil, publicados em 06 de Março de 1888, e os 
auxílios prometidos pelo governo após a Abolição, 29 de Junho de 1888. Pharol. AHUFJF. Volumes 8 e 13. 

82 A partir de 1885, são freqüentes os artigos e editoriais defendendo a imigração como alternativa ao trabalho 
escravo. Há, inclusive. um debate sobre a possibilidade de utilização do trabalhador nacional. Ver, por exem-



da Abolição, quando o jornal notic iou as festas e homenagens, mas tam
bém publicou artigos atacando a Regente.83 Em todas essas notícias e 
artigos, surgem as opiniões do jornal, na escolha, na redação, ou mes
mo em comentários e editoriais. 

Fato é que os jornais exerceram papel atuante, participando ativa
mente dos debates sobre os mais variados assuntos emergentes 
no século XIX, colocando-se, em muitos casos, numa posição crí
tica ao estado de coisas vigente e ao poder, tentando despertar e 
modelar as "consciencias" conforme seus interesses e valores, 
buscando indicar uma direção ao comportamento político do pú
blico leitor. 84 

Sendo assim, a política local não poderia deixar de ser abordada 
pelo Pharol. As visitas de figuras de projeção da política nacional são 
registradas com orgulho: o bispo de Mariana, o conde de Baependy, 
presidente do Senado, o bispo do Pará.85 Além de publicar as atas das 
sessões da Câmara, o jornal regularmente comentava as discussões 
que nela ocorriam, muitas vezes criticando seu trabalho.86 Destaque 
especial era dado à projeção de políticos juizforanos no cenário provin
cial e nacional: a partida de Miranda Ribeiro para Ouro Preto "onde vae 
tomar assento na assembléa provincial " é notícia, como também o jan
tar em homenagem ao Dr. Accioli de Brito, "pelo facto de ter sido S. Exm. 
nomeado presidente da província de Goyaz", cuja nota terminava com 
os desejos de sucesso da redação do jornal.87 O baile oferecido ao Sr. 
Dr. Francisco lsidoro Barboza Lage, nomeado" secretario do governo de 
Minas" foi momento de celebração para toda a elite local: 

Não houve distincções partidarias. Liberaes, conservadores e re
publicanos, concorreram uns e outros, indistinctamente e sem ro
tulo, a tomar Jogar no festim de /isongeiro apreço e boa amizade.88 

pio, texto assinado pelo vereador Jaguaribe, Pharol, 18 de Março de 1888, ou seu projeto de colonização 
nacional, 23 de Março de 1888. AHUFJF. Volume 13. 

83 Pharol. 18, 19 e 20; 31 Maio de 1888. Ver as edições do restante do ano. AHUFJF. Volumes 13 e 14. 
84 REIS, Liana. op. c it. p . 42. • 
85 Pharol. 01 de Novembro de 1877. Anos mais tarde, o Bispo Diocesano passou algum tempo em Juiz de Fora, 

recuperando-se de uma doença. Pharol. 20 de Junho de 1887. O presidente do Senado visitou a cidade duas 
vezes, hospedando-se em casas de membros da "boa sociedade" juizforana. Pharol. 27 de Novembro de 
1886, 16 de Abril de 1887. Também o Bispo do Pará escolheu Juiz de Fora para convalescer-se. Pharol. 18 e 
31 de Janeiro de 1888. AHUFJF. Volumes 02, 11-13. 

86 Apenas como exemplos de editoriais explicitamente escritos sobre a Câmara Municipal, ver Pharol, 06 de 
Março de 1883; 29 de Maio de 1884; 06 de Janeiro de 1887. AHUFJF. Volumes 7, 8 e 12. 

87 Pharol. 22 de Julho de 1882. AHUFJF. Volume 6. 21 de Agosto de 1884. AHUFJF. Volumes 8. 
88 Pharo/. 11 de Fevereiro de 1887. AHUFJF. Volume 12. 



O Pharol cuidava em que as ocasiões especiais na vida dos mem
bros da boa sociedade juizforana fossem divulgadas . Lindolpho de As
sis chegou a estabelecer uma coluna intitulada Correio das Salas, onde 
eram noticiados os aniversários dos líderes locais e de seus familiares. 89 

Antes dele Dupin já fazia questão de destacar os feitos dos filhos da 
elite, como a aprovação, no segundo ano da Faculdade de Direito do 
Recife, do Sr. Luiz Penna, de férias em Juiz de Fora.90 Feitos mais singe
los, como a doação de uma talha d'água para a escola do sexo mascu
lino, feita pela " menina Almerinda Silva", filha de 1 O anos de Alberto Hen
rique Corrêa e Silva, eram igualmente noticiados.91 

A preocupação em valorizar tanto a cidade quanto a sua elite domi
nante explicita-se no anúncio que o jornal publica para angariar fundos 
afim de publicar um "Aimanack do Município do Juiz de Fóra": 

A importancia sempre crescente do município do Juiz de Fóra, um 
dos mais ricos do imperio, e que conta numerosos e importantes 
fasendeiros, já necessita de uma publicação pelo meio da qual se 
possa conhecer de prompto a morada de cada um del/es e tam
bem os districtos em que se achão suas fasendas. [. .. f 2 

Também ocasiões de pesar e anúncios fúnebres , eram tratados como 
forma de afirmação do prestígio social, como o anúncio da morte do 
segundo anista da Faculdade de Medicina, Olympio Brandi, de 19 anos, 
" filho do importante negociante desta praça o sr. Francisco A. Brandi" .93 

Além dos convites às missas de 7º e 30º dias serem muito elaborados, 
percebem-se através deles as redes de relacionamento entre os mem
bros das famílias dominantes da cidade. Algumas vezes esses avisos e 
convites fúnebres faziam-se acompanhar por uma nota do próprio reda
tor. Transcorrido pouco mais de um mês da morte do Barão de São João 
Nepomuceno, importante cafeicultor e senhor de mais de 100 escravos, 
também em maio de 1883, o jornal publicou a sua biografia.94 

Uma outra forma de atender aos anseios das famílias da "boa socie
dade" era através da literatura. No século XIX, a educação feminina já 
era encarada como uma necessidade, especialmente entre as famílias 
mais abastadas. Saber ler era sinal de prestígio e poder. Selma de Mat
tos afirma que 

89 Lindolpho utilizou-se desta coluna também para homenagear à famllia Dupin: a coluna é inaugurada pouco 
após assumir o jornal, a 03 de Dezembro de 1885, registrando o aniversário da sra. Guilhermina Dupin. 
Durante o ano de 1886 registra o de George Charles Dupin a 02 de Fevereiro, o de sua filha Guilhermina a 10 
de Fevereiro, e de seu filho Eduardo a 02 de Setembro. 

90 Phsrol. 10 de Abril de 1886. AHUFJF. Volume 10. 
91 Phsrol. 20 e 21 de Janeiro de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
92 Phsrol. 05 de Agosto de 1877. AHUFJF. Volume 2. 
93 Phsrol. 20 de Julho de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
94 Phsrol. 14 de Junho de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
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O livro se tornara ele também uma marca de distinção no interior 
da "boa sociedade ", discriminando de maneira acentuada entre 
os que sabiam ler e os iletrados, bastando lembrar que a ausência 
de instrução das mulheres deixara de ser encarada, desde os idos 
da Regência, como sinal de nobreza. 95 

Em Juiz de Fora havia inclusive uma escola voltada para a educa
ção do sexo feminino, iniciada em 1877. A educação em geral é objeto 
de consideração, em tom preocupado, em mais de um editorial.96 

Esse novo desejo de leitura era atendido, principalmente, pelos fo
lhetins, contos ou romances publicados em capítulos, na primeira pági
na do Pharol. Algumas vezes eram escritos pelo próprio redator, como o 
folhetim Regina, publicado durante o mês de janeiro de 1878, assinado 
por G. C. O. (George Charles Dupin) .97 Normalmente, porém, eram pu
blicados textos de autores consagrados: Edgar Allan Poe,98 Machado 
de Assis, 99 Guy de Maupassant, 100 Paulo Féval, 101 Gustavo Le Bon, 102 e 
Arthur Azevedo. 103 Além dos folhetins publicados pelo jornal , outros eram 
colocados à venda na tipografia, como as "Memórias de um Médico" , de 
Alexandre Dumas, originalmente publicado no Diario de Noticias.104 Tam
bém publicavam-se notícias sobre a literatura nacional, como um artigo 
em defesa de Aluísio de Azevedo, ou o anúncio da redação de um "ro
mance naturalista" por Júlio Ribeiro, intitulado "A Carne": "Julio Ribeiro 
fez grandes estudos scientificos, segundo diz O Paiz, para escrever 
essa obra, que deve ter um exito colossal " .105 

Muitas vezes o recurso ao folhetim era utilizado, também, para nar
rar algum evento especial na vida social da cidade. Assim, por exemplo, 
o grande baile ocorrido na residência do coronel Marcellino de Brito, 
Barão de Monte Mario, transformou-se no folhetim O Sarau Monte Mario, 
que em dois capítulos descreve os vestidos mais bonitos, a comida, os 

95 MATTOS, Selma Rinaldi de. Brasil em Lições: a história do ensino de história do Brasil no Império através 
dos manuais de Joaquim Manuel de Macedo. Dissertação de Mestrado em Educação. Orientador: Prol. Dr. 
José Silvério Baia Horta. Departamento de Filosofia em Educação. Instituo de Estudos Avançados em Edu
cação. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. Fev/1993 (mimeo). p. 53. 

96 Ver, por exemplo, o Pharol de 01 de Dezembro de 1878, comentando as exposições dos colég ios, ou o Editorial 
de 04 de Dezembro de 1886, lamentando o lastimável estado da educação fundamental. Em 04 de Março de 
1888, é publicado um artigo sobre a criação da Pedagogia na França. AHUFJF. Volumes 3, 11 e 13. 

97 Ver as edições de Janeiro de 1878. Pharol. AHUFJF. Volume 3. 
98 Para efeito de referência , será indicada a data do infcio da publicação do folhetim. Pharol. 07 de Fevereiro de 

1878. AHUFJF. Volume 3. 
99 Pharol. 24 de Junho de 1886. AHUFJF. Volume 10. 

100 Pharol. 05 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . 
101 Pharol. 19 de Março de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
102 Pharol. 01 de Junho de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
103 Pharol. 31 de Maio de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
104 Pharol. 01 de Janeiro de 1887. AHUFJF. Volume 12. 
105 Pharol. 12 de Outubro de 1885. 18 de Novembro de 1887. AHUFJF. Volumes 9 e 12. 
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costumes, comentando sobre a "boa sociedade" juizforana.106 Além do 
folhetim , o Pharol passou a publicar, em 1886, uma página literária domi
nical. 107 

O Pharol seguia, portanto , uma tendência consolidada no jornalismo 
oitocentista: 

O folhetim equivalia aproximadamente a um Op-Ed [Optical Edito
rial] dos jornais de hoje. Normalmente aparecia na primeira página 
ou na página central do jornal, logo abaixo ou ao lado do editorial, 
a fim de que fosse uma das primeiras coisas lidas. Em geral era 
escrito por alguém de fora, em um tom evocativo e reflexivo, para 
contrastar com a combatividade do editorial - embora o seu teor 
pudesse ser escolhido para reforçar (quase sempre de modo su
bliminar) os argumentos polêmicos do editor. No tempo de Baude
laire, o folhetim era um gênero urbano popular ao extremo, ofereci
do em centenas de jornais europeus e norte-americanos. Muitos 
dos grandes escritores do século XIX usaram essa forma para se 
apresentar a um público de massa: Balzac, Gogol e Poe, na gera
ção anterior à de Baudelaire; Marx e Engels, Dickens, Whitman e 
Dostoieviski, na sua geração. 108 

A preocupação cultural , especialmente entre as damas da "boa so
ciedade", também associa-se à imagem do progresso de uma cidade 
civilizada. O artigo anunciando a criação do Club das Violetas, em 1888, 
demonstra claramente a associação que deveria haver entre progresso 
material e cultural; 

Que Juiz de Fóra, seja a cidade mais elegante da província mineira; 
que nella se elevem as aureas estatuas do progresso e da civilisa
ção, erguidas sobre pedestaes de bronze, é indiscutido, é manifes
to. [. .. ]O Club das Violetas, realisará mensalmente uma partida dan
çante, despertando a elegante Juiz de Fóra do esquecimento, pre
dispondo-a á civilisação do tracto social, creando a influencia do 
meio, mas daquelle meio de que só provém as impressões dignas 
de louvor e de attenção, a delicadeza das maneiras, a pureza dos 
pensamentos - enfim, a civilisação intelectual. Oscar da Gama. 109 

106 Pharol. 09 e 10 de Novembro de 1886. No mesmo ano, ver ainda noticias sobre soirées, como a da colônia 
alemã na residência do Sr. Weiss, a 09 de Janeiro, ou a ocorrida na residência do Dr. Marcellino Tostes, a 01 
de Julho. AHUFJF. Volume 11 . 

107 Ver, por exemplo, 22 de Maio de 1886, quando a página é dedicada ao primeiro aniversário da morte de 
Victor Hugo. Pharol. AHUFJF. Volume 10. 

108 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. São Paulo: Companhia 
das Letras. 1986 [original de 1982]. p . 143. 

109 Phsrol. 03 de Março de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
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Mas o Pharol não tratava exclusivamente da vida da el ite local. Pelo 
contrário, tudo que acontecia na cidade podia tornar-se notícia nas pá
ginas do periódico. Tanto Dupin quanto Lindolpho foram severos críticos 
da condução do processo de urbanização da cidade, ora reclamando 
da lentidão das obras, ora questionando a competência dos seus reali
zadores, ora propondo alternativas, ora simplesmente ironizando os es
forços da Câmara Municipal para civilizar a cidade. 

Dom Varetas, que costuma ter espírito uma vez por semana, diz ter 
ouvido, de um burguez pacato em um acesso de desvanecimento 
bairrista, esta phrase: "Uma cidade onde se lustram as botas na 
rua, e onde se vae de bond para o theatro, ouvir o Morgadinha, é 
uma côrte em ponto pequeno!"110 

O cotidiano da cidade encontra-se registrado nas páginas do Pha
ro/: 111 os animais soltos e os buracos nas ruas, os assaltos , os bandos 
armados, o despreparo da pequena força policial , o não cumprimento 
das Posturas Municipais , a ausência de fiscalização sanitária, as doen
ças , os invernos rigorosos, os verões escaldantes , a poeira no tempo 
seco, a lama na época das chuvas, as festas, o Entrudo, a iluminação da 
cidade, ou sua ausência. Editoriais contra menores nas ruas, prostitutas, 
abuso de autoridade policial. Reclamações sobre o comportamento dos 
habitantes da cidade, como os gritos noturnos, as brigas nas ruas. As 
vantagens e os problemas resultantes do progresso e da urbanização 
estão registrados em todas as edições do Pharol. 

O Pharo/tem como um dos seus principais objetivos a conscientiza
ção dos habitantes da cidade , especialmente sua elite dirigente, dane
cessidade de adequar a qual idade de vida em Juiz de Fora à importân
cia que a cidade assume. 

Todas as cidades cultas de maior ou menor população possuem 
um Jogar de recreio onde, nas tardes calmosas de verão, as famíli
as vão respirar uma atmosphera mais livre, mais embalsamada, 
que em suas cazas. Juiz de Fóra não tem disso. Os nossos ante
passados quizeram que tivesse, mas os seus sucessores corta
ram-lhe os vôos e deixaram ao abandono aqui/lo que elles haviam 
principiado. [. .. ]Pois não seria tão bonito, tão proprio de uma soci
edade escolhida como é, felizmente, a nossa, que aos domingos, 

110 Pharol. 13 de Dezembro de 1885. AHUFJF. Volume 9. 
111 Os tópicos relacionados cobrem praticamente a totalidade das edições do periódico, sendo impossfvellistar 

as referências. Para a leitura de exemplos, ver a coleção do Pharo/ no AHUFJF, volumes 1 a 14, e o volume 
11 dos Jornais Avulsos, exemplar número 20, no Arquivo Público Mineiro. 
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se reunissem as famílias em um bem cultivado jardim publico, de
vidamente provido de bancos de ferro?[. .. ] Mostremos aos estran
geiros que temos gosto pelo que é bel/o e que não ignoramos quan
to é rica e variada a nossa flóra, que nos dá de sobra elementos 
para possuirmos um valioso jardim. 112 

O jornal dá especial destaque aos melhoramentos na vida da cida
de mais diretamente ligados ao progresso. A iluminação da cidade, como 
visto acima, é tema de campanha do jornal. As obras da Cadeia, a regu
lamentação do tráfego de carros nas ruas, as providências contras as 
epidemias , a instalação de luz elétricas nas fábricas ; tudo que possa 
tornar Juiz de Fora uma cidade mais moderna é noticiado em suas pági
nas. Um exemplo particularmente interessante é o processo de instala
ção de linhas telefônicas na cidade . 

Quando, em 1883, o Pharol noticia "a experiência feita na linha tele
phonica estabelecida entre a estação do Engenho Novo (côrte) e a des
ta cidade", o redator expõe sua aprovação: "Juiz de Fóra, sempre ao 
lado de suas irmãs, compartilhará em pouco tempo de mais esse pro
gresso. Parabéns, pois." A vinda da companhia telefônica é saudada 
com alegria: "cremos que a empreza telephonica vem realizar aqui uma 
idéa de progresso, necessaria á vida de qualquer população" .113 Algum 
tempo depois, o jornal publica um anúncio da Companhia Telephonica 
do Brazi/. 114 

Alegria também é o tom da notícia da chegada do material para o 
assentamento da rede telefônica: 

Parabens, pois, á cidade de Juiz de Fóra, que tão distinctamente 
acompanha os progressos deste seculo, e á empreza de que é 
agente o Sr. Seoane, pelo melhoramento altamente civilisador que 
vem entroduzir entre nós. 115 

A euforia, porém, não durou muito. Para a instalação da rede, era 
necessária a colocação de postes telefônicos na cidade, e em muitos 
casos isto implicava na utilização de casas e terrenos particulares, fato 
que logo gerou resistências por parte dos proprietários . A Câmara Muni
cipal determinou que "seja coincidida a co/locação de postes de modo 
que não offendão o transito publico e propriedades particulares", esta
belecendo ainda a necessidade de um contrato entre a Câmara Munici-

112 Pharo/. 28 de Janeiro de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
113 Pharo/. 04 de Setembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
114 Pharol. 27 de Agosto de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
115 Pharol. 25 de Setembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
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pai e a Companhia Telefônica para tal empreendimento- contrato que 
especificava ficar a Municipalidade isenta de quaisquer despesas com 
o processo. A colocação dos postes é suspensa até a assinatura do 
contrato. 11 6 

Dupin, defensor incansável do progresso científico, publica uma ve
emente censura à resistência dos proprietários: 

Esta resistencia destôa do espírito de progresso de que têm dado 
sobejas provas os habitantes de Juiz de Fóra e vem, senão parali
sar, pelo menos difficultar o melhoramento que se pretende plantar 
nesta cidade. [. .. ] O procedimento desses proprietarios, senão é 
um aferro ás idéas de rotina e de atrazo, não tem classificação 
possível. O que, porém, causa ainda maior admiração, é que essa 
resistencia têm partido de industriaes aqui estabelecidos, dos quaes 
não era de esperar tal procedimento. 117 

Dias depois, volta ao ataque, após ter sido impedida a colocação de 
um poste telefônico no telhado da estação da estrada de ferro O. Pedro li: 

Para tão selvagem procedimento, que será sempre um pezar para 
os nossos foros do povo civilisado, só há uma censura, e é a repro
vação que de todas as partes se levanta contra os autores de tão 
estranha opposicão. 118 

O jornal chega a publicar um poema, "AMOR AO TELEPHONE', como 
parte de sua campanha. 119 Em janeiro de 1884 consegue, finalmente, 
noticiar a instalação de diversos aparelhos telefônicos, faltando apenas 
a mesa de ligação para o funcionamento da rede. 120 É neste contexto 
que se publicam as já mencionadas notícias sobre os relâmpagos e as 
linhas telefônicas. 121 Finalmente é anunciada a inauguração da rede te
lefônica, realizada num domingo, com a participação do gerente da com
panhia, e 338 chamados. Nos dois meses seguintes, o Pharol publica 
um resumo das operações: em março são realizadas 4762 chamadas e 
9454 ligações, em abril, 4854 chamadas e 9502 ligações. Dupin não 
deixou, também, de criticar, como ilegal, a exclusividade reivindicada 
pelo governo na concessão das linhas telefônicas. 122 

116 Ata da Sessão de 03 de Setembro de 1883. Pharol. 20 de Outubro de 1883. Ata da Sessão de 19 de Outubro 
de 1883. Pharol. 01 de Novembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 

117 Pharol. 20 de Outubro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
118 Pharol. 23 de Outubro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
119 Pharol. 10 de Novembro de 1883. AHUFJF. Volume 7. 
120 Pharol. 17 de Janeiro de 1884. AHUFJF. Volume 8. 
121 Ver nota 20, acima. 
122 Pharol. 14e 16deFevereirode 1884;03deAbril , 06de Maio de 1884. 14de Fevereiro de 1884. AHUFJF. Volume 8. 
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Nesse espírito de progresso , Lindolpho de Assis real izou algumas 
inovações no jornal , com um agressivo estilo redatorial. Além de criar 
uma série de colunas temáticas novas, mudou as oficinas do Pharolpara 
a esquina da rua Direita com Imperatriz, 123 envolveu-se em atritos com o 
concorrente Correio de Juiz de Fóra, 124 fez uma intensa demonstração 
de prestígio com a publicação de diversos artigos de jornais de outras 
localidades, inclusive da Corte, saudando o 20º aniversário do Pharo/, 
aprimorou o sistema telegráfico, recebendo notícias de jornais de diver
sas partes do globo, tornando-se a única agência na província "de todos 
os jornaes do mundo", 125 e modificou o horário de impressão do jornal 
para a noite, "a fim de melhor receber as notícias".126 

Lindolpho era também, como seu antecessor, um entusiasta do pro
gresso, especialmente do desenvolvimento da cidade. A fundação de 
um banco em Juiz de Fora em 1886 é para ele motivo de comemoração, 
porque "cada vez accentua se mais o progresso nesta cidade". 127 Inte
ressava-se, também, pela consolidação da identidade cultural da cida
de, tema trabalhado já nos primeiros dias como proprietário e redator: 

A imitação do que se pratica em outros lugares, bem podíamos 
possuir aqui uma sociedade philarmonica, onde os dotes musica
es de cada um fossem postos em disputa de primazia. A imitação, 
dizemos, sem receio de confessar que nesta parte de civi/isação a 
nossa cidade não occupa Jogar saliente na comunhão com as suas 
irmãs.128 

A nível da política local, manteve a tradição de um relacionamento 
flexível : as notícias e comentários sobre a atuação da Câmara Municipal 
iam dos elogios mais esperançosos às mais severas críticas. Aos pou
cos, porém, a situação tornou-se especialmente conflituosa. Sua forma 
irônica e debochada de criticar os políticos locais, através de inúmeras 
personagens caricatas, como o "Dom Varetas" citado acima, ou a colu
na "Caboclinhos D'Água", granjeou-lhe inimigos e ressentimentos. Sua 
campanha exigindo esclarecimentos sobre o uso das verbas utilizadas 
para a realização ~a Exposição Industrial de 1886, e contra os novos 
impostos, fez com que a Câmara Municipal passasse a antagonizá-lo. 

A .deterioração do relacionamento entre o jornal e a Câmara Munici
pal agravou-se cada vez mais. As críticas aumentaram de número e de 

123 Pharo/. 20 de Fevereiro de 1886. AHUFJF. Volume 10. 
124 Pharol. 08 e 23 de Janeiro de 1886. AHUFJF. Volume 10. 
125 Pharol. 16 de Dezembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . Ver também o volume 10, com o primeiro semestre do 

ano de 1886. 
126 Pharo/. 23 de Novembro de 1886. AHUFJF. Volume 11. 
127 Pharol. 14 de Dezembro de 1886. AHUFJF. Volume 11 . 
128 Pharol. 06 de Dezembro de 1885. AHUFJF. Volume 9 . 
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tom, ao passo que a publicação das atas passou a ser fei ta em partes 
retalhadas, espalhadas ao longo de quatro ou cinco edições diferentes. 
As colunas re lativas aos aniversários e eventos sociais diminuíram de 
frequência, enquanto aumentavam as notícias sobre o movimento repu
blicano. Com a Abol ição, há uma verdadeira enxurrada de manifesta
ções contrárias ao fim da escravidão e antagônicas ao reg ime. José Bra
ga, antigo funcionário, retorna à redação do Pharo/. 129 Assina cada vez 
mais artigos, enquanto as relações entre o jornal e a Municipal idade 
pioram. Em 1887 a Câmara Municipal entrega a impressão do novo Có
digo de Posturas à gráfica do jornal Província de Minas, de Ouro Preto; a 
impressão cheia de erros é motivo de discussão entre aquele jornal e a 
Municipal idade.130 Porém, em 1888, esta entrega novo trabalho de im
pressão de aditamentos às Posturas ao jornal Diário de Minas, rejeitando 
abrir concorrência para a participação do Pharo/.131 Meses antes, a Câ
mara Municipal já havia indeferido o pedido de pagamento, feito por 
Lindolpho, de uma dívida de 1 :075$440 réis com o Pharol, alegando 
falta de recursos.132 Desgastado, Lindolpho de Assis passa o jornal a 
José de A. Braga e retira-se da vida jornalística. 133 

• • • 
Durante décadas, o jornal Pharol uti lizou sua privileg iada posição 

para transmitir à sociedade juizforana o entusiasmo pelo progresso e a 
modernização, exigidos pelo enriquecimento municipal decorrente do 
plantio e exportação do café, principalmente. 

Esta base econômica - e social , visto que a cafeicultura existia pela 
exploração do trabalho escravo - sustentava esta perspectiva moder
nizante mas, ao mesmo tempo, condicionava-a e impunha-lhe limites. A 
modernização da cidade não atinge a maioria de seus habitantes, senão 
enquanto reforço da profunda exclusão e do aparato de controle social 
típ icos da sociedade escravista brasileira. Não tendo em vista o bem
comum da população, a melhoria das condições de vida em Juiz de 
Fora tem como objetivo, na verdade, o fortalecimento de uma domina
ção social, pela demonstração de força e poder das el ites locais, profun
damente identificadas com a manutenção da ordem escravista e voltada 
para a proteção da grande lavoura; com a ordem imperial , em suma. 
Esta realidade faz-se presente nas limitações e contradições da linha 

129 Pharol. 01 de Maio de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
130 Ata da Sessão de 11 de Fevereiro de 1888. Pharol. 07, 08 e 11 de Abril de 1888. AHUFJF. Volume 13. 
131 Ata da Sessão de 06 de Novembro de 1888. Pharol. 02 de Dezembro de 1888. AHUFJF. Volume 14 
132 Ata da Sessão de 16 de Junho de 1888. Pharol. 25 a 27 de de Julho, 02 de Agosto de 1888. AHUFJF. Volume 

13. 
133 Pharol. 30 de Dezembro de 1888. AHUFJF. Volume 14. 
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editorial do jornal, parte integrante - embora sem caráter ofic ial - do 
aparato cultural de sustentação do status quo. 

O rompimento da aliança entre o jornal e a el ite políta da cidade, em 
fins da década de 1880, é justamente sintoma de um rearranjo das for
ças no cenário político e econômico nacional , situação nova que exigirá 
das elites de Juiz de Fora uma profunda revisão de sua identidade cons
truída ao longo da segunda metade do século XIX. E que deixará o ou
trora influente Pharo/ como que perdido no tempo, a defender um regime 
já derrubado pela modernidade que tanto havia propagado. 
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