“CLAMORES INJUSTIFICADOS”: UMA ANÁLISE SOBRE A SECA DE 1932
NOS JORNAIS DO CEARÁ
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RESUMO: O artigo tem como objetivo abordar análises feitas sobre
a seca que assolaram o estado do Ceará no ano de 1932, a partir
das visões de dois jornais: ‘A Ordem: Trabalho e Justiça’ e ‘A Razão:
Independente, Político e Noticioso’, que circulavam no estado do
Ceará naquele período. O artigo busca compreender o conceito de
seca para aquela sociedade, além de como elas a entendiam, e
repassavam para seus leitores, levando em conta seu contexto
social, econômico e político que a sociedade como um todo, estava
inserida naquele período de seca. A Ordem foi um jornal do interior
do Estado do Ceará, da cidade de Sobral, que era órgão do Partido
Republicano Conservador Sobralense, que tinha como proprietário e
diretor, Craveiro Filho, e nos anos mais tarde teve também como
diretor, o futuro engenheiro das obras contra a seca no Ceará, Plinio
Pompeu. De cunho nacionalista, evidencia-se em suas reportagens,
sua credulidade no governo frente às ações tomadas contra a seca.
Fora esse jornal, de oposição ao governo, é possível perceber outro,
‘A Razão’, que se declarando como ‘independente, politico e
noticioso’, defendia os “interesses sociais, econômicos e políticos do
Estado”. O artigo analisa a influência que esses jornais exercem
doravante de seu contexto, repensando uma nova interpretação da
História, suas dificuldades, enfoques e objetos, visando escrever
uma compreensão da história por meio da imprensa. O contraponto
com outras fontes é indispensável, para dar chã a pesquisa histórica,
por isso à consulta a periódicos, como não pode ser feita sem uma
criteriosa análise, é fundamental que não se estude o jornal de
maneira isolada. Portanto, usarei dois relatórios, neste caso, os
Relatórios da Inspetoria de Obras Contra a Seca (1915; 1931/33) e o
relatório apresentado pelo interventor do estado Roberto Carneiro de
Mendonça (22/09/31 a 05/09/34) para o Presidente da República da
época.
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