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POSITIVISTAS E ANTIPOSITIVISTAS: OS DEBATES PÚBLICOS NA IMPRENSA DE 

PELOTAS E RIO GRANDE (1881-1930). Juliana Cabistany Marcello, Paulo Ricardo Pezat (orient.) 

(UFPel). 

A pesquisa atuou no levantamento e na digitalização de notícias com referências ao positivismo publicadas nos 

jornais editados nas cidades de Pelotas e Rio Grande entre 1881 e 1930, e contemplou os debates entre as imprensas 
simpatizante e contrária ao pensamento comtiano e ao Partido Republicano Rio-grandense. Com o apoio da Fapergs, 
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que concedeu uma bolsa de iniciação científica, as atividades foram planejadas de modo a haver um uso 

racionalizado e otimizado do tempo. Na primeira parte dessa busca por fontes primárias foram feitas consultas aos 

acervos hemerográficos da Biblioteca Pública Pelotense e da Biblioteca Rio-Grandense com a finalidade de extrair 

amostras. Para efetuar tais consultas foram utilizadas datas estratégicas, como o ano de 1882, ano da fundação do 
Partido Republicano Rio-grandense, os aniversários de nascimento e morte de Auguste Comte etc. Com o resultado 

da amostragem foi organizada a procura das notícias de modo a priorizar os periódicos com maior probabilidade de 

resultados, ocorrendo, em seguida, o recolhimento das notícias por meio da digitalização com câmera fotográfica. 

Foram localizadas notícias pertinentes ao tema da pesquisa nos jornais Echo do Sul, Diário de Rio Grande, O Artista, 

O Intransigente, Rio Grandense, A Reforma, O Tempo e Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Até o momento, em 

Pelotas, as pesquisas foram concentradas no jornal Diário Popular. Foram encontradas mais de duzentas notícias com 

menções diversas ao positivismo e aos positivistas, fontes estas que apresentam grande relevância ao estudo das 

atividades políticas e intelectuais no Brasil e no Rio Grande do Sul. A transplantação das fontes hemerográficas para 

o meio virtual evitará que estas se percam em caso de deterioração do acervo original, bem como permitirá a consulta 

a estes resultados sem a necessidade de deslocamento dos pesquisadores do assunto. 




