
 

 

ADELINA CORROTTI E A FLÂNERIE EM MINAS GERAIS  

Eliana da Conceição Tolentino-UFSJ/DELAC/PROMEL1 

Resumo  

Este trabalho configura-se como uma homenagem a Adelina Corrotti. Em São 

João del-Rei, no estado de Minas Gerais, existe desde 1958 um jornal mural cujo nome, 

Jornal do Poste, reforça a presença italiana nesta cidade. Houve no final do século XIX 

uma expressiva imigração italiana para esta cidade, a chegada dos imigrantes italianos a 

São João del-Rei data de 1888, vindos principalmente de Bolonha, Ferrara, Verona.2  

Este trabalho intenta reler a atuação de Adelina Corrotti como jornalista, 

inspirando dessa forma o nascimento do Jornal do Poste na cidade de São João del-Rei. O 

jornal mural deve-se ao Poste, periódico que a senhora Adelina Corrotti produzia no início 

do século XX em Belo Horizonte e em São João del-Rei. O Jornal do Poste provocou a 

existência até os dias contemporâneos de outros jornais murais, aspecto cultural bastante 

peculiar nessa cidade histórica das Minas Gerais. Além disso, a atuação da jornalista será 

lida a partir da discussão que o filósofo alemão Walter Benjamin empreende sobre a figura 

do flâneur na Paris do século XIX, com destaque para o poeta Charles Baudelaire. 

Palavras- chave: memória cultural, imigração italiana, Adelina Corrotti 

 

Introdução 

Começo este texto do final para o início. Começo situando a história de um jornal 

mural na cidade de São João del-Rei, no estado de Minas Gerais. Assim, o texto configura-

se como uma homenagem para uma mulher que nos lugares por onde passou, provocou 

inquietação com seus escritos, com sua postura avant-garde, com sua coragem e idealismo.   

Essa mulher é Adelina Corrotti.  

                                                           
1 Professora do Departamento de Letras, Artes e Cultura e do Programa de Mestrado em Letras da 

Universidade Federal de São João del-Rei. 
2 Cf. TEIXEIRA, 2011. 



Mas antes é preciso situar um jornal mural. O Jornal do Poste tem sua origem a 

partir de 1952, quando uns papeis avulsos, manuscritos e afixados a um mural no bar Bife 

de Ouro de propriedade do fiscal fazendário, João Lobosque Neto, Joanino Lobosque. Esse 

bar, no centro histórico dessa cidade mineira, à na Rua do Comércio, ponto de encontro de 

músicos e boêmios, era famoso por ter como iguaria principal um bife acebolado.  

Nas madrugadas, Joanino Lobosque ouvia no noticiário das rádios nacionais os 

fatos que aconteciam nos idos finais dos anos cinquenta do século passado. Transcrevia as 

notícias que selecionava, certamente por um critério próprio e pela recepção de seus 

leitores, colava-as na parede do bar Bife de Ouro. João Lobosque Neto era violinista e 

reunia em seu bar músicos da cidade. Como nos informa Jota D’Angelo (2017), na parede 

do bar, lia-se a seguinte frase, “Quando se estiver tocando música não adianta pedir que 

não será servido”.  A música era talvez a razão de ser desse local assim, como veremos, 

também, mais tarde, as notícias, a informação. 

À medida que os frequentadores do bar Bife de Ouro foram mudando de perfil, 

apareciam lá mais leitores que consumidores, Joanino Lobosque passou a se dedicar mais 

ao jornalismo que à música e ao comércio, surgia aí o jornal mural Jornal do Poste, nome 

em homenagem a Adelina Corrotti.  

Dessa forma, as notícias saíram da parede do bar e foram para quatro pontos das 

ruas da cidade de São João del-Rei e para as cidades vizinhas como Lagoa Dourada e 

Tiradentes. A partir do sucesso das notas afixadas na parede, seu redator tomou a decisão 

de lançar um jornal mural, distribuí-lo pela cidade e circunvizinhanças. Inicialmente 

manuscrito, em 1º de outubro de 1958, é lançado oficialmente o Jornal do Poste. O 

periódico era composto de quatro páginas, com folhas medindo 68 cm de comprimento e 

24 cm de largura, afixadas num painel de madeira, uma tabuleta, no formato quadrado, na 

cor preta. Se na sua origem, as notícias eram manuscritas, em 17 de setembro de 1962, com 

a compra da máquina de datilografia Remington, passou a ser datilografadas. Mas as 

manchetes continuaram manuscritas e escritas com pincéis atômicos em cores variadas por 

muitos anos. 

As folhas eram reproduzidas em vários painéis com o recurso do papel carbono. 

Atualmente, o dono do jornal, senhor Cláudio José Monteiro, já se utiliza do computador 

e impressora para a reprodução do mesmo e as manchetes não são mais coloridas. Após o 

falecimento de João Lobosque Neto, em 1985, assumiu o jornal José Firmino Monteiro, 



pai do atual dono do periódico, Cláudio José Monteiro, que está à frente do periódico desde 

o falecimento de seu pai, em 1991. 

Esse jornal fez história e passou por várias fases. O sucesso, a recepção e a 

confiança foram crescendo cada vez mais e ele tornou-se referência para cidade histórica. 

Em outubro de 1959 recebeu prêmio Esso de originalidade. O seu redator e seu 

empreendimento foi objeto de reportagem na revista Realidade3 em junho de 1974 com a 

seguinte manchete “As notícias estão na parede: em São João del-Rei, um jornal que não 

vai até os leitores, os leitores é que vão até ele; o Jornal do Poste” 4. Deve-se ressaltar 

ainda a criação na cidade de Barbacena de uma filial do Jornal do Poste, essa tendo como 

redator responsável no ano de 1992, Oswaldo Machado. 5 Em 2018, o periódico foi 

tombado como patrimônio imaterial da cidade. 6 

 
Jornal do Poste e outros jornais murais na grade da prefeitura municipal 

Créditos: Eliana Tolentino 

 

No dia em que completa 17 anos de existência, em 1º de outubro de 1975, o Jornal 

do Poste publica a matéria intitulada “17 anos hoje!”, assinada por Gentil Palhares, além 

de elogios ao empreendimento de seu idealizador Joanino Lobosque, há informações sobre 

o origem e homenagem do nome do periódico como sendo uma inspiração daquela senhora 

                                                           
3 Realidade foi uma revista mensal, da Editora Abril, durou de abril de 1966 até março de 1976.  
4 Cf. Realidade, ano IX, nº 99, 1974, p.58-61.  Disponível em: 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=213659&Pesq=jornal+do+poste&pagfis=16529. 
5 Cf.  http://www.camarabarbacena.mg.gov.br/concursos/docs/Edital-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-

Resultado%20Concurso%201992%20C%C3%A2mara.pdf 
6Cf. 
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que afixava nos postes de madeira dos principais pontos da cidade o seu noticiário, as suas 

crônicas, enfim seus textos. 

 
Reprodução da página do Jornal do Poste 

Créditos: Eliana Tolentino 

 

 

(...) A história do Jornal do Poste, já escrevi certa feita, é das mais curiosas e 

segue mesmo curso das coisas nobres, sublimes e elevadas aos olhos de Deus. 

Foi Adelina Corrotti, uma velha que aqui residiu, filha de italianos, quem 

primeiro lançou essa ideia, colocando ela mesma, nos postes de madeira da 

cidade, os seus noticiários, as duas crônicas, as duas informações de toda 

espécie. São João del-Rei ainda era uma cidade pequena, sem movimento, uma 

cidade sem grandes atividades e mesmo assim já Adelina Corrotti lançava o seu 

verdadeiro Jornal do Poste, porque era afixado mesmo em vários lugares da 

cidade, nos grandes postes que existiam naqueles tempos, os velhos postes de 

madeira.  (PALHARES, 1975, grifos do autor)7 

 

                                                           
7  Nas transcrições de textos de jornais procedeu-se à atualização da ortografia. Naqueles trechos em que não 

foi possível identificar o trecho, usou-se o símbolo […] 
 



O periódico remete, portanto, para a presença italiana nessa cidade histórica, que, 

segundo o Censo de 20108, possui em torno de 84.469 habitantes. Há que se destacar a 

expressiva imigração italiana para a cidade e, como nos informa Teixeira (2011), houve 

em São João del-Rei, a instalação, em 1888, de uma hospedaria, nos moldes da que já 

existia em Juiz de Fora. Essa ficava situada no largo da Igreja do Carmo, antigo Solar da 

Baronesa de Itaverava, casarão que abriga, nos dias atuais, o Centro Cultural da UFSJ. 

Grande parte desses imigrantes italianos, vindos principalmente de Bolonha, Ferrara, 

Verona, foram alocados nas regiões Várzea do Marçal e Colônia José Theodoro, que se 

tornaram núcleos coloniais. 9 Tudo se transformou com o tempo e atualmente a antiga 

Várzea do Marçal abriga várias subdivisões geográficas que recebem os nomes de: Colônia 

Marçal, Colônia do Recondengo, Colônia do Bengo, Colônia do Giarola, Colônia do 

Felizardo. Não só nessa região, mas em toda a cidade a presença italiana pode ser verificada 

em vários aspectos que vão desde a economia, a arquitetura do casario, a toponímia das 

ruas, a culinária, enfim a cultura como um todo.  

 

Desenvolvimento 

Adelina Corrotti quem é essa mulher? 

O nome do periódico deve-se a Adelina Corrotti que, embora não tenha vindo para 

a cidade quando da imigração italiana no final dos idos do século 19 e início do 20, por 

aqui esteve e iniciou uma atuação jornalística pelos idos de 1919, prosseguindo nos idos 

dos anos 20 em Belo Horizonte, capital do estado.   

Adelina Corrotti nasceu em 3 de julho de 1863 na cidade de Ubá, Zona da Mata de Minas 

Gerais. Seu pai foi o capitão Luiz Peixoto de Melo e a mãe, senhora Maria Peixoto de Silva. 

Adelina Peixoto de Melo casou-se com Pedro Corrotti que nasceu em 1846, na cidade 

italiana de Pieirasanta, província de Lucca, região da Toscana, passando então a adotar o 

sobrenome do marido.  

Pedro Corrotti veio para o Brasil no século XX, em 1883, morou em Ponte Nova 

e São João del-Rei, onde foi representante do consulado italiano atuando para a fixação dos 

imigrantes italianos nas colônias agrícolas do Estado de Minas Gerais. Além disso, exerceu 

                                                           
8 Cf. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama 
9 Cf. TEIXEIRA, 2011. 



as profissões de fotógrafo e barbeiro, em São João del-Rei e em Belo Horizonte. Faleceu 

em 13 de fevereiro de 1909. Desse casamento nasceram as filhas Aurora Corrotti, Estela 

Corrotti e Rosalba Corrotti. Aurora Corrotti nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, em 08 

de dezembro de1886, faleceu em Belo Horizonte em 07 de março de 1976. Casou-se com 

João Cabral Flecha passando então adotar o nome Aurora Corrotti Flecha. 10 

O trabalho de Adelina Corrotti em São João del-Rei ocorria por volta de 1919, ela 

estava, portanto, com 56 anos de idade. E segundo a reportagem da revista Realidade, bem 

como das várias referências à atuação dessa jornalista tanto em São João del-Rei quanto 

posteriormente em Belo Horizonte, além de poeta, cronista, ela tinha como função principal 

a escrita de um jornalismo crítico que se voltava para questões políticas.  

É Humberto Werneck (1992) em “A cidade que Gutenberg esqueceu” em O 

desatino da Rapaziada que também se refere à atuação dessa jornalista em Belo Horizonte. 

Adelina Corrotti estava à frente de O Poste que se tratava, segundo Werneck, referindo-se 

à informação do historiador Abílio Barreto, de uma folha de papel almaço, manuscrita, que 

ela afixava em locais de alto fluxo de pessoas na capital mineira. 

 A compulsão jornalística em Belo Horizonte era tamanha, anota ainda o 

historiador, que uma certa Adelina Corroti, “não dispondo de recursos para pagar 

a impressão, manuscrevia o seu quinzenário O poste em uma folha de papel 

almaço e o afixava num dos pontos mais movimentados da cidade.” 

(WERNECK,1992, p.84) 

 

Certamente, ela era uma personalidade em Belo Horizonte, pois Pedro Nava, nos 

livros Beira mar: memórias 4, (1973) e Baú de ossos (1973) faz menção a essa flâneuse. O 

memorialista, descrevendo os costumes da cidade durante a segunda década do século 

passado, em certo trecho, refere-se às senhoras Corrotti, a filha Estela e a mãe, D. Adelina, 

que vinha colar nos postes das ruas os seus manuscritos do seu jornal Poste e Sol que era, 

segundo Nava, uma “nascente revistinha.”  (p. 272) 

Na esquina do Palacete Dantas vingavam Praça da Liberdade, desciam João 

Pinheiro, subiam Afonso Pena e reentravam em Paraíba. Até amanhã, Pimentel. 

Até amanhã, Rafael.  Mas nem só de calças se enchia o centro de Belo Horizonte. 

Havia também saias. Aquelas duas? A mais velha, enchapelada e composta como 

duquesa, sobraçando um maço de folhas escritas; a mais moça, muito loura, 

olhos pretos, e pestanudos, alta, elegante e andando com donaire compassado 

pelo movimento da sombrinha - longa qual um báculo. Eram as Corrotti. A mãe, 

D. Adelina, que vinha à cidade para colar nos da rua o seu Poste e ulteriormente 

o seu Sol - "nascente revistinha". Eram pasquinos redigidos e manuscritados pela 

                                                           
10 Cf. FILGUEIRAS, 2011, p.121, 240.  

Cf. Boletim Eleitoral. Rio de Janeiro: Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, ano 4, n. 58, 18 de maio de 1935.  



própria onde ela elogiava ou invectivava Belo Horizonte de cima abaixo, 

segundo a telha que lhe desse. A filha, Estela, era realmente uma estrela e tida 

como das moças mais lindas da cidade.” (NAVA, Beira mar, 1973, p.271-p.272) 

 

Já em Baú de Ossos, a referência é rápida, mas destaca o seu flanar pelas ruas da capital.  

 

Docemente mastigo, enquanto uma longa fila de sombras vem dos cemitérios 

para tomar o seu lugar ao sol das ruas e à sombra das salas amigas: passam lá 

fora o Coronel Germano e Dona Adelina Corroti numa conversa de palavras sem 

som. Meu Pai entra sorrindo e seus pés não fazem barulho na escada. Minha Mãe 

chega em silêncio e tira duma jarra um molho de cravinas translúcidas para pôr 

no coque. A vida recomeça como a projeção (no vácuo!) de um filme do cinema 

mudo (NAVA, Baú de ossos, 1973, p.35-27) 

 

Como se vê a jornalista Adelina Corrotti empreendeu a flânerie tanto em Belo 

Horizonte quanto em São João del-Rei e em outras paragens. Cabe aqui neste momento 

uma rápida apresentação sobre o termo para situar a atuação dessa intelectual à frente de 

seu tempo.  

Flânerie é um substantivo francês, deriva do verbo flâner e tem o sentido de 

passear, andar, perambular e observar atentamente. O flâneur era um andante específico do 

século XIX, na França, um burguês que poderia desfrutar do ócio e perambular pelas ruas, 

assim, conhecia muito bem o espaço urbano porque andava pelas ruas de Paris. Sobre o 

flâneur, a partir do conto “O homem na multidão”, de Edgar Allan Poe, o poeta Charles 

Baudelaire escreveu, em 1863 no seu texto “O pintor da vida moderna”: 

A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos 

peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, 

para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, 

no ondulante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e 

contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no 

centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos 

prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais que a 

linguagem não pode definir senão toscamente. (BAUDELAIRE, 1988, p.170) 

 

A partir do estudo que realizou sobre a poesia de Baudelaire, o filósofo alemão, 

Walter Benjamin, discutiu sobre o flâneur, um espectador urbano moderno, um detetive 

amador e investigador da cidade, um poeta, um jornalista: “A base social da flânerie é o 

jornalismo. É como flâneur que o literato se dirige ao mercado para se vender. No entanto, 

não se esgota com isso, de forma alguma, o aspecto social da flânerie.“(BENJAMIN, 1991, 

p.225) 



Para Benjamin, o flâneur tem como característica flanar pela cidade, observá-la, 

pensar e escrever sobre o espaço urbano e as pessoas que nele transitam. Em Passagens 

(2018) e em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, principalmente, Walter 

Benjamim (1991) apresentou discussões sobre a figura do flâneur como símbolo da 

modernidade.  

Em tempos de terror, quando cada qual tem em si algo do conspirador, o papel 

do detetive pode também ser desempenhado. Para tal a flânerie oferece as 

melhores perspectivas. “O observador — diz Baudelaire — é um príncipe que, 

por toda a parte, faz uso do seu incógnito.”19 Desse modo, se o flâneur se torna 

sem querer detetive, socialmente a transformação lhe assenta muito bem, pois 

justifica a sua ociosidade. Sua indolência é apenas aparente. Nela se esconde a 

vigilância de um observador que não perde de vista o malfeitor. Assim, o detetive 

vê abrirem-se à sua auto-estima vastos domínios. Desenvolve formas de reagir 

convenientes ao ritmo da cidade grande. Capta as coisas em pleno vôo, podendo 

assim imaginar-se próximo ao artista. (BENJAMIN, 1991, p.38) 

 

O flâneur embora esteja anônimo na multidão, localiza-se num espaço 

intermediário, espaço esse ocupado também pelo poeta que, como flâneur na modernidade, 

perambula na sociedade capitalista que elege o consumo e a produção como fins últimos 

do viver: “O flâneur é um observador do mercado. O seu saber é vizinho à ciência oculta 

da conjuntura. Ele é, no reino dos consumidores, o emissário do capitalista.” (BENJAMIN, 

1991, p.199) 

Assim, se “o tédio no processo de produção nasce com a sua aceleração (pela 

máquina). O flâneur protesta com o seu ostensivo vagar contra o processo de produção.” 

(BENJAMIN, 1991 p. 171), afirma Benjamin em “Parque Central”. Mas ao mesmo tempo 

sabe-o também mercadoria, como assim escreve Benjamin, em “A Boêmia”: “em 

Baudelaire sabia qual era a real situação do homem de letras: é o flâneur que se dirige ao 

mercado dizendo a si mesmo que vai ver o que se passa; mas na verdade já anda à procura 

de comprador.” (BENJAMIN, 1991, p. 30). O poeta, o artista tomam, dessa forma, o lugar 

do que observa de modo crítico essa sociedade.  

Na base da flânerie encontra-se, entre outras coisas, a pressuposição de que o 

produto da ociosidade é mais valioso (?) que o do trabalho. Sabe-se que o flâneur 

realiza “estudos”. Sobre essa questão, o Larousse do século XIX se pronuncia 

assim: "Seu olho aberto, seu ouvido atento, procuram coisa diferente daquilo que 

a multidão vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um daqueles traços 

de caráter que não podem ser inventados e que é preciso apreender ao vivo; essas 

fisionomias tão ingenuamente atentas vão fornecer ao pintor uma expressão com 

que ele sonhava; um ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai atingir 

o do músico e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica; mesmo ao 

pensador, ao filósofo perdido em seu devaneio, essa agitação exterior é 

proveitosa; ela mistura e agita as suas ideias, tal como a tempestade mistura as 



ondas do mar. A maior parte dos homens de gênio foram grandes flâneurs, mas 

flâneurs laboriosos e fecundos. Muitas vezes, na hora em que o artista e o poeta 

parecem menos ocupados com sua obra é que eles estão mais profundamente 

imersos. (BENJAMIN, 1991, p. 235) 

 

 

Adelina Corrotti e sua flânerie pelo mundo com seu Poste e sua literatura 

 

Nessa pesquisa ainda inicial, partindo de alguns dados do Jornal do Poste sobre 

Adelina Corrotti fica-se sabendo, segundo Palhares, ser a jornalista descendente de 

italianos. Pude rastrear sua trajetória através da dissertação de mestrado de A presença 

italiana em nomes de ruas de Belo Horizonte: passado e presente, de Zuleide Ferreira 

Filgueiras (2011) e de notas e reportagens em jornais que fui encontrando no decorrer do 

trabalho.  

No cronograma da pesquisa havia sido programadas visitas ao Arquivo Público 

Mineiro, à Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras Divisão de obras raras da 

Biblioteca Central da UFMG, em Belo Horizonte e também ao arquivo do Jornal do Poste 

que se encontra no CEDOC (Centro de Referência em Pesquisa Documental) da UFSJ, 

espaços esses que podem fornecer mais subsídios para a pesquisa sobre Adelina Corrotti. 

Entretanto, como neste ano de 2020, a pandemia de Covid-19 provocou o fechamento de 

repartições públicas, algumas informações deverão ser acrescidas posteriormente, quando 

houver a abertura desses lugares de pesquisa. Contudo, pode-se afirmar que a Adelina 

Corrotti teve uma vida intelectual ativa, sendo assunto de várias reportagens de jornais. E 

é pelo que confirmam essas reportagens que podemos traçar um perfil da intelectual que 

em muito se destacou no cenário belorizontino e mesmo do país. 

Em 2 de junho de 1914, o periódico O Estandarte exibe a seguinte nota, 

demonstrando que a escritora goza já de respeitabilidade no meio intelectual:  

Tem Cataguazes a honra de hospedar a distinta escritora mineira D. Adelina de 

Melo Corrotti. Literata cuja fama já tem percorrido o nosso meio culto, terá 

indubitavelmente de colher mais ouros na brilhante carreira que enceta. O 

assunto que deve abordar a insigne escritora na sua próxima conferência, só por 

si é uma recomendação, as suas raras qualidades literárias, pois poucos são 

aqueles que se atrevem a julgar as culminâncias do mundo metafísico, onde só 

conseguem os espíritos dotados de grande sutileza de pensamento e sólidos 

conhecimentos de filosofia pura. É justo pois, que de D. Adelina Corrotti, 

possuidora de todos esses atributos, esperemos o mais franco dos sucessos. 



(O Estandarte, jornal católico popular, 2 de junho de 1914, p. 1) 

 

Já o Jornal das Moças, do Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1915, abaixo de uma 

fotografia de Adelina Corrotti, há os seguintes dizeres: “Mme. Adelina Corrotti que realizou uma 

conferência no Instituto de Ciências e Artes”. 

Também em 1915, o Correio Paulistano, informa em uma pequena nota sobre a passagem 

da escritora por São Paulo.  

Conferência literária É hoje que se realiza a anunciada palestra literária da sra. 

d. Adelina Corrotti, que dissertará sobre o tema" Analogia da vida, costumes e 

educação natural". A conferencista far-se-á ouvir às 20 horas e meia, no Instituto 

de Ciências e Letras, sito à rua Senador Queiroz. 

 

 (Correio Paulistano, domingo, 21 de junho de 1915) 

 

A consciência de seu papel enquanto intelectual bem como o seu projeto de escrita 

é reafirmado na notícia estampada no Correio da Lavoura, de Nova Iguaçu quando se 

informa de sua intenção em escrever um livro sobre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Adelina Corrotti 

Recebemos sexta-feira última, a amável visita da distinta escritora mineira d. 

Adelina Corroti que viaja de há muito colhendo os necessários dados para o seu 

livro em elaboração- MINAS- S. PAULO -RIO, obra histórica e descritiva dos 

Estados de Minas, S. Paulo e Rio de Janeiro. 

A talentosa patrícia dedico um hino à Bandeira Brasileira, com letra e música de 

sua lavra, em homenagem ao ilustre presidente da República, dr. Epitácio 

Pessoa. 

D. Adelina Corrotti, a quem desejamos o mais brilhante êxito na sua missão em 

prol da propaganda do Estado do Rio, como lembrança de sua visita ofereceu-

nos uma linda partitura de canto e acompanhamento para piano, denominada 

“Sou feliz” e editada pela Viúva Guerreiro & Com. Da Capital.  

Gratos.  

(Correio da Lavoura, quinta-feira, 15 de junho de 1920, Rio de Janeiro, Nova 

Iguaçu, Ano IV, Nº 174) 

 

A reportagem do jornal Amanhã, em 6 de fevereiro de 1930, além de haver nele a 

foto de Adelina Corrotti pregando seu jornal num poste, rodeada de pessoas, o texto tem 

como manchete: “Ninguém é profeta na sua terra D. Adelina Corrotti, diretora d’”O poste” recebe 

importantes homenagens do estrangeiro”, logo abaixo a foto da jornalista com os dizeres: “A sra. 

Adelina Corrotti, que interrompe a circulação quando faz circular ” O Poste”. A seguir o texto:  

 

 

 



BERLIM, 4 (Agência do Sabonete Reuter) - Causou viva emoção em todo o 

território nacional a notícia da existência no Brasil da jornalista d. Adelina 

Corrotti, proprietária do “O Poste”, jornal que se publica em lugar incerto e não 

sabido e que é afixado nos postes para a leitura do público. D. Adelina será 

convidada para colaborar em diversos jornais da Alemanha, entre os quais 

podemos citar o “Deutsch Post”, de Berlim e o “Alles Gesund Post”, de Leipzig.  

LONDRES, 4 (Agência Havas) - A sra. D. Adelina Corrotti, diretora de “O 

Poste”, vai ser novidade por Lord Origon para dirigir o “Post Office”, desta 

capital.  

BOLOGNE-SUR-MER, 4 (Agência Havas) - informam de Paris que o diretor 

geral dos Correios, sr. Point Carré, vai dirigir um convite à jornalista brasileira 

d. Adelina Corrotti, para dirigir a “Poste Restante”. 

 (Jornal Amanhã, - Passarinho sem alpiste não canta, ano I, segunda edição, 

número 18, Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1930) 

 

Mas é no periódico Diário da Noite, sob a direção de Assis Chateaubriand, que 

traz além da foto de Corroti a seguinte manchete: que mais informações há sobre Adelina 

Corrotti e sua flanerie pela rua do Ouvidor no Rio de Janeiro.  

 

 

Reprodução das páginas disponibilizadas em:       

http://memoria.bn.br/pdf/221961/per221961_1930_00095.pdf 

 

Um enorme grupo de populares comprimia-se esta tarde à esquina da rua do 

Ouvidor com a Avenida defronte ao edifício do “Jornal do Comércio”. No 

centro, uma senhora, trajos bizarros, “pince-nez” e fisionomia Foto [...] 

esforçava-se por [...] alto, num pote. [...] manuscrito. Enquanto [...] apresentava 



o número de [...] reclame, algum, caso [...] feminismo? Foto “O Poste”, jornal, 

quando apareceu esta tarde, na Avenida Rio Branco, esquina da rua do Ouvidor. 

Fomos ao local e ouvimos a dama. Era d. Adelina Corrotti, escritora e jornalista 

de pulso, disse-nos. Vinha lutando com a adversidade. Havia, entretanto, de 

prosseguir na impávida pregação de suas ideias, que visam o bem da 

humanidade. Em Minas já imprimia duas revistas- a “Árvore” e “O Sol”. Aqui, 

porém, sem que saiba explicar por que, todos se recusam a aceitar-lhe a 

colaboração. Era a razão pela qual ali estava a colocar aquele cartaz. _ A senhora 

é uma feminista, não é assim? _ perguntou alguém. D. Adelina explicou. Não é 

propriamente isso. Acha que a mulher foi criada para mãe de família. É contra o 

voto feminino, não compreendendo como possa o sr. Juvenal Lamartine ter se 

lembrado de institui-lo no seu Estado. Discorda, pois, radicalmente, também do 

sr. Augusto de Lima e aplaude, em consequência, a atitude do presidente da 

República, influindo junto à Câmara para que não tivesse andamento o projeto 

do deputado mineiro naquele sentido. Já quanto à entrada da mulher para a 

Academia a coisa é diferente. As mulheres de talento devem ter o seu mérito 

publicamente reconhecido, como se dá com os “imortais”. Ela, por exemplo, d. 

Adelina Corrotti, que sabe do próprio valor como escritora e jornalista, tem um 

profundo sentimento por lhe não quererem dispensar a consideração a ela se 

julga com direito pelas suas virtudes intelectuais. Por essa altura, d. Adelina 

mostrou desejos de se retirar. E fê-lo. Antes, porém, ofereceu-nos um exemplar 

do seu jornal manuscrito “O Poste”. “O Poste” traz leitura variada-versos, 

pensamentos, literatura e notícias. Como “manchete”, esta expressão:” Escrevo 

para ser lida por gente boa de qualquer classe”.  

Eis um pouco de seu noticiário:  

Domingo, visitei a Fortaleza de São João. Aproveitei da festa: recebi um cartão 

de convite para a igreja Metropolitana. Mesmo que não tivesse o cartão, poderia 

entrar, como jornalista e escritora que sou e tenho disto firme convicção e 

deveria ser muito bem recebida”.  

Adiante:  

“Já ouvi dizer que andam em brilhos- aí pelas alturas- algumas mulheres que não 

sabem nada e brilham apenas na cavação... Por isso que julgam que sou desse 

número. Nada disso”!  

Agora um pouco de poesia:  

“Sempre digo: sou só,  

Porque sou mesmo só... Vivo sem proteção.  

De mim ninguém tem dó!  

 

Vivi sozinha e pura 

 Na luz do pensamento...  

Fulgor do sentimento. E só_ com meu talento!  

 

Mais nobre e mais distinta,  

Não admito ninguém... 

 Honra posso emprestar 

_ Mais do ninguém tem”!  

 

(Diário da Noite- segunda edição- um vespertino que será sempre o arauto das 

aspirações cariocas, ano II, número 95, Rio de Janeiro, sábado, 25 de janeiro de 

1930.) 

 

Ficamos então sabendo que além de o Poste, a jornalista empreendia também duas 

revistas, Árvore e Sol, essa última já anunciada por Pedro Nava em Beira mar. Além disso, 

o articulista informa que ela tinha consciência do seu papel enquanto literata. Vemos que 



ela soube safar-se de perguntas da entrevista. Há uma descrição rápida de o Poste e a 

transcrição de um poema de autoria de Adelina Corrotti o que nos apresenta um pouco do 

periódico.  

Se transportamos a figura do flâneur do século XIX das ruas de Paris para as ruas 

de Belo Horizonte n início do século XX, também propomos nessa leitura apontar para o 

trânsito da mulher pelas ruas. A reportagem do Diário da Noite já pela manchete bastante 

hostil “A dama de trajes bizarros e o seu jornal manuscrito “O Poste” assinala para a 

restrição da flâneuse no espaço urbano. A figura do flâneur é masculina, ao homem era 

consentido perambular pela cidade, observá-la, mas à mulher era reservado, nos séculos 

passados, o espaço doméstico, o espaço privado, o espaço urbano da cidade era mesmo 

proibido para a mulher, afinal. Adelina Corrotti ousa, nesse sentido, exercer um papel que 

cabia aos homens no início do século XX. Ela perambula pelas ruas e mais, escrevia, 

publicava nos postes da cidade os seus textos, publicava revistas. Nesse sentido exercia um 

papel que não era aprovado, causando espanto, causando incômodo aos olhares 

predominantemente masculinos, pois à rua não era permitida para as mulheres.  

Considerações Finais 

Todo este percurso para se traçar um breve perfil dessa jornalista que esteve à 

frente de seu tempo levou-nos a um perfil de uma mulher corajosa, consciente de seu papel 

e do papel que o jornalismo, a literatura, a cultura empreendem. Além de jornalista era 

também poeta, compositora e não mediu esforços para divulgar seu trabalho transitando 

por vários lugares como cidades do interior de Minas Gerais, como São João del-Rei, 

Cataguazes, a capital, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Teve seu 

reconhecimento em outros países como Alemanha, Inglaterra e França, sendo convidada a 

atuar nesses países. Além disso, como iniciamos este trabalho lendo a trajetória de Adelina 

Corrotti como flâneuse em Minas Gerais, podemos fechar o texto reafirmando essa leitura, 

pois seu projeto de escrita de um livro sobre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro reforçam nossa proposta de leitura.  
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