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RESUMO: Esta pesquisa tem como corpus o semanário ilustrado Branco e Negro, propriedade 

de António Maria Pereira, publicado em Lisboa entre os anos de 1896 e 1898. Trata-se de uma 

revista de variedades, com aproximadamente 16 páginas, que servia como suporte de divulgação 

das mais diversas manifestações da inteligência humana. Em suas colunas, os leitores 

encontravam reproduções de quadros de pintores como Guido Reni e Edouard Debat-Ponsan, 

como também imagens de trabalhos de escultores como Efrain Keiser, M. Caroni, S. Deloyer, 

Moreira Rato, dentre outros. Além das Belas Artes, o semanário abrigava em suas colunas 

textos de ficção e de crítica literária, propagandas de livros e objetos diversos, bem como 

matérias sobre variadas regiões de Portugal, que funcionavam como uma espécie de guia 

turístico. Nossa pesquisa, no entanto, restringe-se a uma compilação dos textos de crítica 

literária e de ficção veiculados em suas páginas. Para tanto, partimos dos originais impressos 

que se encontram no acervo do Grêmio Português de Leitura, na cidade de Belém e dos 

disponíveis na Hemeroteca Nacional. Dito isto, faremos uma apresentação da referida revista, 

tentando identificar os principais colaboradores e os gêneros textuais publicados.   
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Na segunda metade do século XIX várias publicações d’além mar ajudaram a 

compor o acervo do Grêmio Literário Português, localizado na Província do Pará, 

fundado em 1867. Dentre as publicações, o semanário lisbonense Branco e Negro, 

propriedade de António Maria Pereira, ainda ocupa as estantes da referida instituição da 

cidade de Belém, constituindo-se como um material rico para refletirmos, entre outras 

coisas, sobre as relações entre Portugal e Brasil, do ponto de vista cultural.  

Branco e Negro, publicado em Lisboa – administração e redação localizada na 

Rua Augusta, número 47, apareceu pela primeira vez em 05 de abril de 1896, circulou 

durante três anos consecutivos, até 27 de março de 1898, quando totalizou 104 números. 

O seu número de estréia, até onde foi possível averiguar, não apresentou editorial. 

Talvez o tenha feito em algum número espécime, prática comum na época, que 



 

“permitia testar a receptividade ao produto, assegurar um número mínimo de 

assinaturas, angariar anunciantes, etc.” (CORREIA, S/D, p.03) 

 A edição era de responsabilidade de Antônio Maria Pereira, sob a direção de 

Domingos Guimarães e José Sarmento, como podemos conferir na edição de 30 de abril 

de 1896 do jornal humorístico O Antonino Maria, também disponível no Grêmio 

Português de Leitura, na cidade de Belém:  

Branco e Negro, semanario illustrado, directores José Sarmento e 

Domingos Guimarães. Editor Antonio Maria Pereira. 

Baseado nos moldes do Branco e Negro, o bello semanário hespanhol, 

que tão conhecido e apreciado é entre nós, a nova publicação de 

Antonio Maria Pereira, alcançou um verdadeiro successo. (p. 175) 

O António Maria, além de informar sobre quem estava à frente do semanário 

ilustrado, apontava o seu editor, António Maria Pereira. Este chama atenção pelo fato de 

possuir o mesmo nome que a revista que anunciava a Branco e Negro, e, mais ainda, 

por se tratar do nome do livreiro responsável por constituir grande parte do acervo do 

Grêmio Literário Português de Belém. 

O referido livreiro possuía em Lisboa, na mesma rua em que se localizava a 

redação da revista Branco e Negro, um estabelecimento de venda e encadernação de 

livros, a Livraria e Casa Editora António Maria Pereira, fundada em 1848 pelo pai do 

livreiro, cujo nome era o mesmo que o do filho. É imprescindível apontar que foi, 

sobretudo, na gestão de António Maria Pereira filho que a livraria mais se desenvolveu, 

tornando-se referência na produção editorial de Portugal. Da mesma maneira, foi a 

parceria estabelecida entre o livreiro António Maria Pereira e os diretores do Grêmio 

Literário Português que a colônia portuguesa da Província do Pará ficou informada 

sobre as novidades da terra natal.  

Continuando com jornal humorístico, O António Maria apresentou a nova 

publicação informando sobre a sua composição básica: 

Publica artigos dos nossos melhores escritores, chronicas de José 

Sarmento com illustrações de Celso Hermínio, Revista dos Theatros 

por Domingos Guimarães, narrações ilustradas dos factos de mais 

palpitante actualidade, etc., etc. A’ nova publicação desejamos 

excellente futuro e longa vida. (p. 175) 



 

Outro periódico da época que apresentou informação sobre o novo 

empreendimento de António Maria Pereira foi a revista humorística O Berro (1896), 

edição de Paulo Fonseca, por meio de ilustração do famoso caricaturista Celso 

Hermínio, na seção “Livros & Jornaes”: 

 

Imagem 1 

 
(O Berro, 19/04/1896, p.7) 

 

Pelos lápis de Hermínio, o editor e proprietário da Branco e Negro foi 

“santificado”. Possivelmente, os editores da revista consideravam António Maria 

Pereira como uma espécie de salvador naquele momento em que “a literatura patria 

continua[va] esmorecida, como a mesma patria” (O Berro, 19/04/1896, p.6), isso 

justificaria as palavras do caricaturista de que é “aquelle intrepido livreiro que vem 

ultimamente entretendo em Portugal a agradavel illusão de que somos um pais de 

lettrados” (O Berro, 19/04/1896, p.7).  



 

Para a difusão do projeto, Branco e Negro contou ainda com dois ilustres 

personagens, as outras caricaturas, posicionadas de um lado e do outro da figura central, 

Domingos Guimaraes
1
 (à esquerda) e José Sarmento

2
 (à direita). 

Outra personagem que merece atenção é o próprio “berro”, figura satírica que é 

símbolo das críticas mordazes e maliciosas da revista. Diferentemente do modo como 

costuma aparecer nas edições, isto é, desconsiderando personalidades, nesta a imagem 

se curva diante da figura do livreiro, provavelmente em reconhecimento à importância 

do novo empreendimento. Interessante, também, observar que a aureola sobre a cabeça 

de António Maria Pereira traz a imagem de um livro, o que nos permite inferir, portanto, 

ser o livreiro em questão a personagem principal dessa empreitada, ou seja, o 

responsável por fornecer ao periódico um número significativo de textos para a 

publicação, bem como, por promover obras e autores, sobretudo, os portugueses. 

O certo é que a Branco e Negro teve seu primeiro número publicado num 

domingo de páscoa, parecendo, assim, ter sido criada com a intenção de renovar as 

esperanças da ressureição de um país que ainda “sentia a independência do Brasil e 

sofria com as consequências políticas do Ultimatum Inglês.” (PINHEIRO, 2012, p.18).  

À venda na livraria e casa editora António Maria Pereira, rua Augusta, 52,54, no 

valor de 40 réis o número avulso, a revista também podia ser adquirida por assinaturas, 

as quais deveriam ser pagas adiantadamente, seguindo os preços abaixo tabelados: 

Tabela dos preços por assinatura 

Assinaturas 3 meses 6 meses 12 meses 

Portugal e ilhas adjacentes 550 réis 1$100 

réis 

2$200 

réis 

África Portuguesa 650 réis 1$300 

réis 

2$600 

réis 

                                                             
1
 José de Matos Sarmento de Beja (1870-1939) atuou como jornalista, escritor, tradutor e chefe de 

redação, colaborou com o Diário de Notícias(1864-1975), Século(1880-1978), Novidades(1885-1913), 

entre outros. 
2
 Domingo Guimarães (1869-1934) foi literato e publicista, trabalhou na imprensa, principalmente, como 

crítico de teatro e de literatura. 



 

Estrangeiro (países da União Postal)  4 fr. 8 fr. 16 fr. 

Brasil e colônias portuguesas da Ásia e 

Oceania  

1$050 

réis 

2$100 

réis 

4$200 

réis 

Fonte própria, com base na Branco e Negro 

A partir do nº 79 a revista passa a custar 50 réis o avulso, reajustando-se também 

os valores das assinaturas. Por conta desse aumento, o nº 82 informa aos anunciantes 

sobre o prazo para envio dos anúncios que se deseja publicar na revista, bem como 

sobre os preços por tamanho: 

Recebem-se na Livraria do editor A. M. Pereira só até segunda-feira 

de cada semana, para sahirem no domingo imediato. A grande tiragem 

que tem hoje BRANCO E NEGRO, e os aumentos que acaba de 

sofrer desde o n.º 79, fazem com que nos seja indispensável começar a 

impressão da folha dos annuncios na terça-feira de cada semana. 

Os preços são: uma pag. 7:000 rs; ½ pag. 4:000 rs; ¼ de pag. 2:000 rs; 

1/8 de pag. 1:000 rs. Repetições teem 25% de desconto. (Branco e 

Negro, 1897) 

Informava-se ainda sobre as vantagens que teriam os anunciantes ao publicar 

seus produtos na Branco e Negro: 

Dada a enorme publicidade do BRANCO E NEGRO, que é hoje o 

jornal illustrado de mais larga divulgação em todo o paiz e no Brazil, é 

desnecessario lembrar aos anunciantes as vantagens que póde trazer-

lhes o annuncio n’este jornal, annuncio que fica, que se conserva, que 

é sempre visto e sempre lido de milhares de pessoas. E a razão é 

simples: o BRANCO E NEGRO é jornal que o leitor conserva e 

colleciona, que lê e folheia com interesse, nas horas do descanço, da 

1.ª á ultima pagina, e que ainda no fim do semestre manda encadernar, 

ao passo que as folhas diárias, lidas de corrida, de manhã, mais por 

necessidade do que para recreio, ninguem as conserva, ninguem mais 

as relê, e portanto, em geral,o annuncio alli passa despercebido á 

maioria dos leitores. (Op.cit.) 

O aviso é também direcionado para o colecionador, uma vez que a cada semestre 

se podia adquirir as edições, encadernadas em percalina, a preto e ouro, cujo valor era 

de um mil e novecentos réis o tomo, contendo 520 páginas cada.  



 

Enquanto circulou, Branco e Negro imprimiu em suas páginas uma variedade de 

informações, propagadas na forma de imagens e textos, de gosto e interesse do mais 

variado público, incluindo o feminino e o infanto-juvenil, como se pode perceber na 

composição fixa dos números iniciais: Secção Recreativa; Chronica; Theatro; Pelo 

Mundo; Coisas Uteis. Nesta última, por exemplo, além das dicas sobre “o que se deve 

jantar”, encontramos receitas diversas, como no número 03, de 19 de abril de 1896, 

onde há a publicação de dicas para a limpeza de rendas, fitas e veludo, da cor preta: 

Embebem-se as rendas em cerveja, retiram-se e apertam-se bem nas 

mãos, para seccar, e passam-se a ferro pelo avesso, em quanto 

humidas, tendo o cuidado de pôr um papel de seda entre ellas e o 

ferro.− Ao veludo preto quando já machucado e com côr perdida, 

também se lhe dá a aparencia de muito mais novo, passando-lhe pelo 

avesso uma esponja humedecida em cerveja e passando-o ao ferro 

depois (pelo avesso bem entendido) estando duas pessoas a segurarem 

cada uma das extremidades para o conservar bem liso.(p.17) 
 

No mesmo número, o semanário abre uma seção para publicar “histórias para 

crianças”, a fim de servir também ao público infantil, bem como auxiliar as mães com a 

educação familiar, conforme informa a nota de rodapé do respectivo número:  

Iremos dando sucessivamente historietas para creanças. Crêmos 

prestar assim um bom serviço aos petizes e, principalmente ás mães. É 

para ellas que apellamos, pedindo que nos envie as varias lendas, tão 

lindas e tão portuguesas, que andam na tradição oral. (p.7) 

Esta seção, voltada para o público infantil, não apareceu em todas as edições, 

mas, quando presente, publicou belos contos de conhecimento universal, por exemplo, 

os de Perrault, contos portugueses e ainda os da tradição oral, estes foram recolhidos, 

em sua maioria, por Anna de Castro Osorio
3
. 

 Na seção “Pelo Mundo” nos deparamos com as mais variadas notícias e 

curiosidades d’além mar, por exemplo a do caso de uma gata francesa que estaria viva 

há mais de 20 anos: 

                                                             
3
 Ana de Castro Osório (1872-1935) foi uma importante personalidade da literatura infantil, do 

republicanismo e do feminismo do século XIX, considerada como uma das fundadoras da literatura 

infantil de Portugal, colaborou com importantes periódicos europeus, reunindo contos de cariz popular e 

traduzindo histórias infantis de autores estrangeiros.   



 

Uma gata que esqueceu á morte. Toda a gente sabe que o gato póde 

viver de dez a doze anos, havendo comtudo alguns que chegam aos 

deseseis. Mas estes eram, até hoje, Mathusalém da raça felina. 

Comtudo existe ainda uma gata que nasceu em 1868, contando, 

portanto, a esta hora, vinte e oito primaveras. 

E’ propriedade do porteiro do palácio de Rambouillet. 

Tem dado á luz duzentos filhos. (Branco e Negro, 19/04/1896) 

  Outrossim, a morte de ilustres personalidades também foi matéria do Branco e 

Negro. Encontramos, entre outras, uma homenagem feita ao compositor brasileiro 

Carlos Gomes: 

A morte do grande compositor brazileiro foi uma perda irreparável 

que a Arte terá de lamentar por muito tempo. 

Nascido sob o brilhante e quente sol d’esse paiz luxuriante e uberrimo 

que se chama o Brazil, Carlos Gomes trouxe para as suas composições 

todos os caracteristicos da sua raça, todas as harmonias extranhas das 

suas florestas immensas e mysteriosas, todos os rythmos languidos, 

todas as vermelhas vibrações que retinem n’uma apotheose de 

victoria. 

E elle foi um victorioso em todos os paizes, e conquistou para o seu 

nome a fama que nimba do fulgor do genio a fronte dos grandes 

homens. 

Dotado de um temperamento artístico de primeira ordem, de uma 

concepção originalíssima e bizarra, imprimiu nas suas operas o cunho 

da nacionalidade a que pertenceu e cuja terra tanto amou em sua vida. 

O Guarany, o Condor, e tantas outras peças, inspiradas na alta e 

maviosa poesia dos sertões brazileiros abriram lhe um caminho 

luminoso e juncado de flôres, em que, a meio ainda, o grande luctador 

cahiu, varado pela morte. 

Chorou-o o Pará, Estado em que Carlos Gomes havia visto a primeira 

luz, e chorou-o o Brazil inteiro, e com elle toda a Arte do mundo. O 

seu funeral denunciou a maior manifestação de pezar de que ha 

memória; fecharam as lojas, e toda a gente, grandes e pequenos, sem 

distincção de qualidade, acompanharam á morada do seu ultimo 

somno aquelle genio que havia para sempre emmudecido. 

Dando hoje no nosso jornal o retrato do chorado maestro, 

acompanhamos na sua dôr pungente o Brazil, nação-irmã. (Branco e 

Negro, 11/10/1896, nº 28, p. 23)  

Além de acompanhar os acontecimentos de destaque na atualidade, o leitor da 

Branco e Negro ficava a par da abertura dos eventos artísticos:  

Abriram já, esta época, os teatros. 



 

A Trindade dá nos a Gata Borralheira[...]. 

As outras casas de espetaculo estão já também em plena actividade. D. 

Maria que abriu arejado o reportorio velho, deu-nos[...] a deliciosa 

comedia allemã O Tio Milhões. 

Em D. Amelia, o confortável thetaro, succedem-se os variados 

espetáculos da troupe de zazuela[...]. Na Rua dos Condes representa-

se a Cossaca[...] (Branco e Negro, nº 31, 1/11/ 1896, p. 76, 77) 

O leitor também ficava sabendo sobre os diversos objetos e livros à venda. Não 

raro, a publicação semanal ilustrada ofereceu trechos de livros que se vendia na livraria 

e casa editora António Maria Pereira, sendo que muitos desses fragmentos foram 

cedidos antes mesmo de os livros terem sido impressos.    

 O semanário publicou, entre outros, excertos de “O Culto da Arte em Portugal”, 

cedidos pelo próprio autor, conforme a informação e agradecimento: 

A amabilidade do illustre auctor da Hollanda devemos o poder 

mimosear os nossos leitores com este bello trecho, deliciosa primeur 

do seu novo livro O culto da arte em Portugal, que deve aparecer na 

próxima semana, n’uma elegante edição de Antonio Maria Pereira. 

Aqui deixamos o nosso agradecimento ao poderoso escritor pela 

distincção concedida ao 1º número do Branco e Negro. (p.8) 

 

Outro livro inédito que teve seu fragmento publicado foi “De Bonde”, de João 

Chagas
4
, em uma coluna nomeada de “Aspectos do Brazil”, criada exclusivamente para 

este fim. Desta obra, transcrevemos a seguinte citação, em que o autor dirige uma crítica 

às pessoas que consideram o Brasil como o país do trabalho, contudo, não consideram 

como tal o fazer do escritor:  

Um livreiro da rua do Ouvidor, o sr. Domingos de Magalhães, expoe 

quasi todas as semanas uma novidade litteraria e nas suas estantes e 

vitrines quasi não se encontra outra coisa que não seja litteratura 

brasileira. 

Comtudo, a isto, a esta immensa producção, a esta febril actividade, 

não se chama no Brazil trabalhar, e n’esse paiz rico, como no nosso 

precário Portugal, esse genero de trabalho é pouco remunerador. O 

                                                             
4
  João Pinheiro Chagas (1863-1925) foi um jornalista, escritor, crítico literário, político e embaixador de 

Portugal em França, fundou em Lisboa A Marselhesa (1896-1898) e se tornou diretor d’ O País (1898), A 

Lanterna (1899) ou Batalha (1900). Colaborou com várias publicações periódicas, como O Berro (1896), 

Branco e Negro(1896-1898) e A Paródia (1900-1907). 



 

escriptor é pobre, o jornalista é pobre, é pobre o poeta. (Branco e 

Negro, 1896, nº 3, p. 12, 13) 

 Resenhas de leituras também foram publicadas no semanário, na seção “Livros 

Novos”: 

Assim, as Cinzas são um livro, acima de todas as riquezas da forma, 

profundamente sincero. E, desde que a obra seja o apello da alma 

que a concebeu e a depurou, não podem recusar-se as nossas 

adorações a ir-lhe ao encontro, e desenrolar-lhe um tapete de flores, 

para que ella passe, caminho da nossa alma. 

Queiroz Ribeiro não é um novo de ha meia hora. O seu nome 

litterario veio-lhe dum livro ha tempos publicado. E, a par d’isso, a 

política portugueza dos últimos annos deve-lhe a elle o que deve a 

muito raros paladinos— um bocado de coração. Ahi o vimos, ainda 

ha tempos, numa altiva propaganda, cheio de alma, energico, com 

um grande Ideal de justiça a rebentar-lhe de lá de dentro. (Não sei se 

a multidão o comprehendeu; é natural que fingisse que sim.) 

Pois bem : — o orador das praças, cabellos revoltos, olhar quente, 

rasgado gesto, é a mesma alma sonhadora das Cinzas que veio agora 

chorar os seus calmos desesperos. 

As lamas do mundo não lhe salpicaram a alma. Antes assim. 

O empenho, para que a parte literária fosse “brilhante e variada”, foi grande. 

Dessa forma, o semanário publicou também artigos, contos, poemas, crônicas e etc., de 

escritores e jornalistas bastante experientes na imprensa, como Cesário Verde, Alberto 

Pimentel, Ana de Castro Osório, Eça de Queiroz, Fialho de Almeida, Lorjó Tavares, 

Gervasio Lobato, Maria Amália Vaz de Carvalho, António Nobre, Antero de Quental, 

etc. Um grupo de brasileiros também teve seus trabalhos divulgados nas páginas da 

revista em questão, dentre os quais podemos destacar Alberto de Oliveira, Coelho Neto, 

Vicente de Carvalho, Olavo Bilac, Castro Alves e Cruz e Souza.  

Certamente, alguns escritores tiveram maior visibilidade do que outros, a 

exemplo de Adolfo Portela
5
, que publicou em mais de dez edições, das quais podemos 

destacar o poema “Lugares Santos”, fragmento inédito do seu livro Sol posto. Também 

merecem destaque Ana de Osório, com quatorze publicações de contos populares, na 

                                                             
5
 Adolfo Rodrigues da Costa Portela (1866-1923) foi um escritor, poeta e dramaturgo português, 

escreveu, entre outros,  obras de literatura e poéticas. 



 

seção “Histórias para crianças”; e Bob, que assinou vinte e oito publicações, a maior 

parte delas ocupando mais de duas páginas, acompanhadas por ilustrações. 

Também os diretores da revista, José Sarmento e Domingos Guimaraes, 

estiveram entre os principais colaboradores dos mais variados gêneros, tendo o primeiro 

publicado mais de quinze textos e o segundo, precisamente, trinta e seis. Entre os textos 

assinados por José Sarmento, vemos, por exemplo, as crônicas de caráter político, 

publicadas, por três números consecutivos, na seção “A História dos Sete Dias”. Quanto 

ao Domingos Guimaraes, merecem destaque os seus comentários críticos estampados na 

“Seção dos Teatros” e a bela homenagem que recebeu na edição de nº 84, por conta de 

sua partida para Paris, tendo sido publicada a sua fotografia e a carta que dirigiu à 

redação da revista:  

Meus  amigos. - Retirando-me para Paris, onde vou fixar residencia, 

vejo me forcado com bastante magua minha a deixar a camaradagem 

boa e querida que sempre encontrei nos meus amigos desde o dia em 

que nos lembrámos de fundar o nosso Branco e Negro. 

Não significa esta partida uma quebra absoluta de cooperação no bello 

futuro que decerto está reservado á nossa revista, por quanto da capital 

franceza eu continuarei a ser, senão una redactor effectivo d’elle, pelo 

menos um seu collaborador assiduo. 

Permittam-me que deixe consignado n'este logar a minha viva 

sympathia agradecida a todos os collaboradores d’este semanario e a 

saudade que levo pelas provas de leal camaradagem que durante perto 

de dois annos sempre recebi dos meus amigos. A todos 

indistinctamente offereço os meus humildes préstimos em Paris. 

Lisboa, s/c. 27 outubro.  

DOMINGOS GUIMARÃES. (p.85)     

             

Os escritores do Brasil também tiveram destaque na revista. Embora anunciada a 

contribuição efetiva da nossa literatura a partir do trigésimo número do semanário, as 

colaborações brasileiras iniciaram na nona edição, em 31 de maio de 1896, quando 

aparece o poema “A Barcarola do olhar”, do jornalista e poeta brasileiro Luís Murat.  

Contudo, o estreitamento das relações literárias e culturais entre Brasil e 

Portugal na Branco e Negro foi levada a cabo, principalmente, a partir da publicação do 

texto “Brinde de Coelho Neto à literatura brasileira”, no qual o jornalista maranhense 

expõe aspectos concernentes às relações entre ambos os países. 

Anterior a essa publicação nos deparamos com a seguinte informação: 



 

Além d’estes excerptos e na intenção de tornar conhecidas entre nós 

as obras mais intensas da arte nova do Brazil, damos já neste número 

uma explendida reprodução da notável esculptura de Bernardelli 

Christo e a Mulher Adultera e podemos prometter aos nossos leitores, 

para os próximos números não só a reproducção d’um dos mais bellos 

quadros do pintor Amoendo como também uma collaboração assídua 

dos mais notáveis prosadores e poetas d’alem-mar. (Branco e Negro, 

nº 26, 1896, p. 7).  

A partir desta edição, o semanário passou a publicar a seção intitulada 

“Literatura Brasileira”, tendo como texto de estreia o conto “Psalmo de amor” (sic), de 

Coelho Neto. Com o passar do tempo, cada vez mais, outros nomes da literatura 

brasileira foram se destacando em diversas edições do semanário, de modo que suas 

páginas se tornaram suporte para a divulgação da nossa arte e literatura. 

 

Considerações finais 

O Branco e Negro foi um semanário ilustrado, que se publicava aos domingos e 

era destinado a um público diversificado. Publicou, entre outros, textos de ficção e de 

crítica literária, propagandas de livros e de objetos diversos, bem como matérias sobre 

variadas regiões de Portugal e as informações sobre arte e entretenimento no país.  

Embora as seções não fossem contínuas, muitas estiveram presentes em vários 

números, foi o caso da “seção recreativa” que ensinava o leitor a fazer vários 

experimentos científicos. O público infantil também foi agraciado com a revista, pois 

muitos contos infantis foram publicados; houve ainda um concurso para a escolha da 

mais bela carta enviada para a redação da revista comentando sobre as leituras. 

Como pudemos comprovar, o semanário lisbonense viabilizou a propagação das 

mais diversas manifestações da inteligência humana e possibilitou a circulação e difusão 

de textos de autores portugueses e brasileiros antes mesmo de terem sido impressos em 

livros, fortalecendo, na virada do século XIX para o XX, a ideia de que as relações luso-

brasileiras eram importantes na construção de novos caminhos para as produções 

literárias dos dois países. 



 

 Portanto, conclui-se que, semelhantemente aos periódicos luso-brasileiros da 

época, a revista Branco e Negro, em terras paraenses, tornou-se um elo entre os dois 

países, transformando-se, por vezes, em veículo de ideias críticas, políticas e literárias 

oitocentistas. 
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