
XXVI Encontro de Jovens Pesquisadores e VII Mostra Acadêmica 
de Inovação e Tecnologia

HISTÓRIA DOS ALMANAQUES: CONEXÃO ENTRE 
BRASIL E PORTUGAL

Bolsista PIBIC-CNPQ: Elisa Capelari Pedrozo
Orientadora: Dra. Cecil Jeanine Albert Zinani

Projeto: Leitura sob o signo do gênero: recepção do texto literário e 
regionalidade (LEITORA1)

OBJETIVO
Elucidar quais foram os principais almanaques que circularam no Brasil;
a relação do gênero com o viés literário e sua importância para a
difusão da literatura; e o surgimento de um público leitor no país. Por
fim, apresentar o Almanaque de lembranças luso-brasileiro e sua
interlocução entre escritores brasileiros e portugueses, enfatizando as
senhoras gaúchas que publicaram seus textos no Almanaque de
lembranças luso-brasileiro.

METODOLOGIA
A pesquisa realiza-se por meio do levantamento dos principais
almanaques brasileiros e do resgate da produção de senhoras gaúchas
oitocentistas publicada no Almanaque.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Originalmente, os almanaques configuravam uma publicação anual.
Tornaram-se populares devido ao público heterogêneo que
alcançavam. No século XVIII, o formato português incluiu a literatura
em seu repertório, enquanto, no Brasil, estava em alta o almanaque
farmacêutico. Por volta de 1875, foram encontradas as primeiras
publicações gaúchas no Almanaque.. Somam onze escritoras gaúchas
que tiveram suas criações no periódico lusitano.
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