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Resumo 

Este artigo é resultado das atividades do projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: 

percurso da mídia impressa em Belém”, realizado na Faculdade de Comunicação da 

UFPA. Considerando as décadas de 1910 e 1920, busca-se identificar e analisar a 

configuração gráfica e de conteúdo de dois importantes jornais de Belém: Folha do 

Norte (1896) e O Estado do Pará (1911). Adotamos também no corpus os periódicos A 

Tarde (1915) e A Pirralha (1928), menores em relação aos principais diários da época, 

com a finalidade de identificar a proposta editorial e as particularidades de cada um. Por 

fim, apresentaremos a dinâmica de uma “redação jornalística”, a partir da descrição do 

repórter Júlio Lobato, num livro publicado em 1916. A metodologia é baseada em 

pesquisa bibliográfico-documental e análise de conteúdo, os leitores são convidados a 

conhecer um pouco da história da mídia impressa de Belém. 
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Introdução 

 O primeiro curso de Comunicação do Estado do Pará foi criado em 1976, na 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 2011, completando 35 anos e já integrando a 

Faculdade de Comunicação, protagoniza uma série de eventos para comemorar o 

aniversário. A Faculdade, atualmente, desenvolve vários projetos de pesquisa e 

extensão, estruturando o debate em torno da Comunicação na Amazônia. Desde 2009, 

um projeto que busca compreender a configuração gráfica e de conteúdo dos jornais e 

revistas de Belém, desde o surgimento do primeiro jornal até os dias atuais, realiza suas 

atividades. Estamos nos referindo ao projeto “Jornais Paraoaras: percurso da mídia 

impressa em Belém”, ao qual este artigo está vinculado e apresentará os resultados 

parciais da pesquisa. Em 2010, um subprojeto do “Jornais Paraoaras” que possui a 

mesma proposta global, mas delimita como período o século XIX, foi aprovado no 
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Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES N.º 02/2010 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

 Quantos são os grandes jornais diários que circulam em Belém atualmente? A 

resposta seria O Liberal, fundado em 1946, e o Diário do Pará, de 1982. Jornais 

relativamente jovens, se compararmos com publicações antigas e de longa 

periodicidade, como foram A Província do Pará, que teve sua edição inaugural 

publicada no dia 25 de março de 1876 e a última, 125 anos depois – com algumas 

interrupções durante a sua trajetória – e a Folha do Norte, publicado no primeiro dia do 

ano de 1896 e que encerrou suas atividades 78 anos após a pioneira edição. Mesmo 

diante de um cenário de poucas publicações, até mesmo pela configuração editorial dos 

dias de hoje, em que as edições da web ganham mais destaque, o que precisamos saber é 

o quanto a história da imprensa de Belém, cidade localizada numa região distante dos 

grandes centros político-econômicos do país, é rica e conta com dados que merecem ser 

interpretados para que possamos compreender os diversos aspectos do fazer jornalístico 

da região. Diante disso, sob o olhar da Comunicação, o projeto “Jornais Paraoaras” 

também se justifica pela necessária sistematização de informações sobre o estudo 

histórico da imprensa de Belém. 

 A metodologia adotada para a realização deste artigo estrutura-se, 

principalmente, na pesquisa bibliográfico-documental e na análise de conteúdo. Há 

ainda uma ficha de análise desenvolvida pelos pesquisadores Marco Morel e Marialva 

Barbosa, que integram a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, 

conhecida como Rede Alfredo de Carvalho (Rede Alcar). É importante destacar que a 

proposta deste trabalho não é, de maneira alguma, esgotar a análise do objeto 

delimitado, diante das possibilidades que o material oferece. O principal local visitado 

para a consulta dos jornais aqui descritos foi o setor de microfilmagem de periódicos 

(jornais e revistas) da Biblioteca Pública Arthur Vianna, em Belém. A seguir, 

apresentaremos os jornais que estruturam o corpus da pesquisa, definido a partir dos 

seguintes critérios: relevância na sociedade, longa periodicidade ou disponibilidade no 

acervo para consulta. 

 O pecurso temático deste trabalho se inicia em 1911, com a análise das edições 

de dois importantes jornais da imprensa de Belém: Folha do Norte (criado em 1896) e 

O Estado do Pará (criado em 1911). Numa abordagem geral, abordaremos, a partir das 

edições analisadas, a configuração gráfica e de conteúdo dos periódicos. Na seleção dos 
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números pesquisados, adotou-se um intervalo de quatro em quatro anos, iniciando em 

1911 e encerrando em 1927.
4
 Ainda com relação a esses dois periódicos, foram 

analisadas pelos menos três edições, distribuídas no início, meio e fim de cada mês: 

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, respectivamente.  

O corpus da pesquisa para este artigo também abarca as edições inciais dos 

jornais A Tarde (1915) e A Pirralha (1928). Optamos por esses dois periódicos 

relativamente menores, se comparados com os grandes jornais diários da época, 

justamente para identificarmos a proposta editorial e as particularidades deles em 

relação à grande imprensa. Por fim, a partir de um pequeno livro publicado em 1916 e 

componente do acervo do setor de obras raras da Biblioteca Pública Arthur Vianna, este 

artigo apresentará a dinâmica de uma “redação jornalística” 
5
 descrita pelo repórter Júlio 

Lobato que, na época, trabalhava no jornal Folha do Norte. Intitulado “Notas de um 

repórter: a vida dum repórter – reportagens nos hotéis e padarias de Belém”, o foco de 

análise não estará nos relatórios de insalubridade das padarias e hotéis, mas no primeiro 

capítulo que aborda, até com certo humor, a rotina de um repórter. 

O projeto “Jornais Paraoaras” se propõe a interpretar, na atualidade, um passado 

esquecido e desconhecido por muitos. Os dados ainda estão disponíveis, mas sempre 

correndo o risco de se perderem diante do intenso processo de deterioração, tornando as 

coleções incompletas e algumas edições ilegíveis, pelos acervos bibliográficos do 

Brasil. É necessário preservar esses antigos jornais, por se configurarem sempre como 

uma recorrente fonte para os que tentam conhecer um pouco da nossa história. 

 

Uma “Belém do Grão-Pará” decadente... 

 Na virada do século XIX para o século XX, a borracha estruturava a economia 

na região amazônica. A figura do intendente Antônio Lemos, em Belém, é vinculada, de 

imediato, ao grande urbanista, aquele que deu à cidade ares modernos, possibilitados 

pela configuração econômica da época. A historiadora da UFPA, Maria de Nazaré 

Sarges (2000), define o boom da borracha num período entre os anos de 1870 e 1912. E 

foi em agosto de 1912 que importantes acontecimentos marcaram a história da capital 

do Pará: a queda de Antônio Lemos e, ao mesmo tempo, de um dos mais importantes 

                                                 
4
  No caso d’O Estado do Pará, a análise, obedecendo ao intervalo adotado, se encerra em 1915, já que as edições 

disponíveis na Biblioteca Pública Arthur Vianna vão até o ano de 1918. 

 
5
  Colocamos aspas, pois não podemos igualar o que atualmente se considera uma redação jornalística 

com a estrutura do trabalho realizado no período delimitado. É necessária a coleta de mais 

informações para se chegar a essa conclusão. 
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jornais da época, A Província do Pará, vinculado ao ex-intendente de Belém. A 

moderna sede do jornal, localizada em área nobre da cidade e comparada à estrutura dos 

mais importantes jornais europeus, foi tomada pelo fogo. A Província só voltaria a ser 

publicada dez anos depois e Antônio Lemos, após deixar Belém, morre no Rio de 

Janeiro em outubro de 1913. Sarges (2002), autora de uma biografia de Antônio Lemos, 

inicia suas considerações descrevendo o que ela define como o “clímax” na história do 

intendente:  

 

Na véspera, em decorrência de um suposto atentado a Lauro Sodré, a multidão, 

insuflada pelos lauristas, e após um meeting realizado na praça da República, 

ateou fogo no prédio de “A Província do Pará”, o jornal lemista. Não satisfeitos 

seguiram até a casa de Lemos onde promoveram um verdadeiro saque às obras 

de arte e objeto de valor, para depois colocar fogo na casa. Lemos, encurralado 

pelos seus perseguidores, foi encontrado no dia seguinte em uma casa vizinha à 

sua, vestindo apenas um pijama, e, aos empurrões, foi arrastado para a rua até 

ser levado à casa de Virgílio de Mendonça, intendente de Belém, onde 

encontrou alguns de seus antigos correligonários. Por ironia do destino, Lemos 

saiu da casa de Virgílio sob a proteção de Lauro Sodré (...). (SARGES, 2002, p. 

15-16).  

 

 O literato paraense Dalcídio Jurandir, escritor de “Belém do Grão-Pará” (2004), 

retrata em suas páginas a transição da Família Alcântara, que vivenciou os tempos 

áureos da borracha e desfrutava de uma alta posição social na época, passando a viver 

de aparências na “decadente” Belém de 1920. Uma cidade que ainda mantinha “a 

estampa moderna parisiense que nela imprimira aquele Prefeito”, nas palavras de um 

dos mais importantes pensadores contemporâneos, o filósofo Benedito Nunes, que se 

refere a Antônio Lemos e as mudanças urbanísticas que empreendeu na “Francesinha do 

Norte”, em comentário no livro de Jurandir (2004). 

 

Para as mulheres, a queda do Senador era a causa de tudo. A borracha subira 

tanto, graças ao Senador, em Palácio. Rolara tão baixo preço graças ao Senador 

no chão, traído e espezinhado. (...) O importante era ter mantido o Senador, 

continuasse a reluzir e gozar, dando-se ao luxo, famoso em todo Norte, até 

mesmo em Portugal, de instalar em Belém, à sombra da Catedral e da estátua do 

Gurjão, a pequena corte que tinha por símbolo a gardênia e era pelos letrados 

comparada às cortes do tempo de Lourenço, o Magnifíco. (JURANDIR, 2004, 

p. 63). 

 

 Nascido em Florença, na Itália, Lourenço de Médici (1449-1492), o “Magnífico” 

– estadista italiano do tempo do Renascimento e patrono de artistas e poetas –, não 

poderia ter uma corte comparada com uma cidade decadente. E a borracha não era mais 
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garantia da prosperidade na Amazônia. A queda na exportação do látex trazia muitos 

prejuízos. Entre os fatores para a reduzida comercialização da borracha, Sarges (2000, 

p. 59) destaca a produção gomífera rentável no Oriente, o descaso político com a região 

e as remessas de lucro para o exterior. 

 Em relação à imprensa brasileira, o período marca mudanças significativas na 

estrutura gráfica e no conteúdo publicado, uma transição identificada desde a virada do 

século XIX para o XX. A pesquisadora Marialva Barbosa (2007, p. 39) destaca entre as 

alterações no processo jornalístico da imprensa do Rio de Janeiro, causadas, 

principalmente, pelo uso de novas tecnologias, a “valorização do ineditismo” nas 

informações a serem publicadas. Desse modo, o repórter torna-se elemento principal na 

composição da notícia e o ideal de objetividade passa a ser construído no jornalismo. 

  

Observa-se, pois, que as bases para a construção do ideal de objetividade do 

jornalismo, que seriam aprofundadas com as reformas por que passariam os 

jornais cinquenta anos mais tarde, estão lançadas na virada do século XIX para 

o XX. A rigor, o mito da objetividade deve ser percebido na longa duração, 

como um simbolismo contruído pelas próprias empresas jornalísticas e pelos 

jornalistas para assim cunhar uma distinção, no sentido que confere a esta 

palavra Bourdieu (...), ou um lugar autorizado de fala. (BARBOSA, 2007, p. 

40). 

 

 Na imprensa de Belém, se se considerar os jornais publicados pela primeira vez 

entre 1911 e 1930, contabiliza-se o total de 71 jornais
6
 (BIBLIOTECA PÚBLICA DO 

PARÁ, 1985) com linhas editoriais distintas e de periodicidade muito relativa. Entre 

eles, surgiu O Cearense, hebdomadário fundado em 1914 por Terêncio Porto e 

Raimundo Proença, que era um órgão representativo da colônia cearense no Pará. No 

mesmo ano, publicando sua edição inaugural no dia 20 de junho, O Leão do Norte, 

dirigido por Bellarmino Almeida, tinha a proposta de defender a classe operária. Seis 

anos mais tarde, o Jornal Lusitano também integrava o cenário jornalístico paraense, 

com suas edições publicadas semanalmente e considerado um órgão português no 

Estado, deixando de circular em 1924. Segundo o historiador da UFPA, Aldrin 

Figueiredo (2009), havia jornais que se propunham a divulgar os interesses de 

comunidades estrangeiras no Pará e muitos chegaram a ser editados em outros idiomas. 

 

                                                 
6  O jornal A Pirralha, que compõe o corpus da pesquisa, não se encontra registrado no Catálogo Jornais 

Paraoaras, da Biblioteca Pública do Pará. 
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Se as gazetas representavam interesses de classe e segmentos políticos, também 

era comum existirem jornais que divulgavam os interesses das comunidades de 

estrangerios que viviam no Pará. Estes poderiam ser publicações periódicas ou 

apenas comemorativas. Nesse campo, a colônia portugesa teve um papel 

inigualável na veiculação e expressão de idéias voltadas para a solidificação de 

uma certa indentidade nacional, em torno da origem lusitana. (FIGUEIREDO, 

2009, p. 42). 

 

No mesmo período, vários jornais circularam em Belém, como A Capital (1912), 

O Imparcial (1913), Amazônia (1914), Kodak (1914), Portugal (1917), O Escoteiro 

(1921), Belém Nova (1923), A Colônia (1924), Correio do Pará (1924), Belém Jornal 

(1926), O Guará (1927), Echo D’Italia (1927), Brasil Novo (1930), Gazeta Estudantina 

(1930), entre outros (BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985, p. 240-266). Muitas 

edições dos jornais aqui mencionados estão indisponíveis para consulta, diante da falta 

de condições de manuseio ou de existência em microfilme, ou, ainda, pelo 

desaparecimento completo do acervo, perdido no tempo.  

 

Folha do Norte e O Estado do Pará, grandes periódicos 

 Em 1º de janeiro de 1896 foi publicada a primeira edição do jornal diário Folha 

do Norte, fundado por Enéas Martins e Cipriano Santos. De acordo com a proposta 

editorial da Folha, tinha-se o objetivo de “lutar pelo desenvolvimento político-social da 

região combatendo a política de Antônio Lemos”. O jornal defendia o Partido 

Republicano Federal, chefiado por Lauro Sodré e, depois, por Paes de Carvalho. Em 

1917, Paulo Maranhão assumiu a direção do periódico, até a sua morte, em 17 de abril 

de 1974. Então, com quase 80 anos de existência, o segundo jornal mais antigo a 

circular no Estado do Pará foi vendido a Rômulo Maiorana, que após editá-lo por mais 

um ano, encerrou sua atividade jornalística. O antigo prédio da Folha do Norte, 

localizado na rua Gaspar Viana, foi a partir daí ocupado para a publicação de O Liberal, 

de propriedade de Rômulo Maiorana e que circula até os dias de hoje (BIBLIOTECA 

PÚBLICA DO PARÁ, 1985, p. 154). 

 Após a fundação da Folha do Norte, 15 anos se passaram e a imprensa belenense 

conhecia mais um jornal: O Estado do Pará, publicado pela primeira vez no dia 9 de 

abril de 1911. Fundado por Justo Chermont, o jornal também combatia a política de 

Antonio Lemos e apoiava Lauro Sodré. Em janeiro de 1928, teve suas instalações 

depredadas por policiais civis e militares por fazer oposição ao então governador do 

Estado, Dionísio Bentes. Em 1930, O Estado tornou-se porta-voz dos “revolucionários”, 
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dando cobertura ao Movimento (de 1930). Depois de uma série de alterações na direção, 

problemas financeiros e mudanças entre os proprietários do jornal, deixa de circular na 

capital paraense a 31 de dezembro de 1980 (BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 

1985, p. 242). 

 As edições analisadas da Folha do Norte indicam que há uma consolidação nas 

características gráfico-editoriais identificadas nos primeiros números do jornal no final 

do século XIX. A Folha do Norte, no ano de 1911, contava com uma dimensão gráfica 

de 64 cm por 46 cm, entre quatro e oito páginas (chegando até 12), dependendo dos 

finais de semana e de datas especiais que mereciam edições comemorativas por parte do 

periódico. Como exemplo, citamos o número de 28 de agosto de 1911, destacando a 

chegada de Lauro Sodré, político apoiado pela Folha, após 10 anos fora da capital 

paraense. Entre as diversas chamadas da matéria especial sobre a vinda do político, 

registra-se, segundo o jornal, a menção de “um povo que vibra á electrisação do 

enthusiasmo” (Folha do Norte, 28/08/1911, p. 1). Outro ponto que devemos ressaltar é a 

valorização da notícia de temática policial nas páginas do impresso. Marialva Barbosa, 

num contexto geral, constata: 

 

Todos os dias, cenas de horrores da vida quotidiana transportam-se para as suas 

páginas: incêndios, estupros, adultérios, atropelamentos, assassinatos, suicídios, 

entre dezenas de temas cujo mote é a miséria humana. (...) O sucesso das notas 

de sensação arrebata novos leitores e, em conseqüência, aumenta o poder do 

jornal. Na redação, o telefone toca para informar sobre a popularidade do 

periódico. E no dia seguinte esses ícones de notoriedade são destacados sob a 

forma de novas notícias. (BARBOSA, 2007, p. 60-62). 

 

 De acordo com a delimitação do corpus, não podemos assegurar se essas 

chamadas “notas de sensação” foram responsáveis pela conquista de novos leitores para 

os jornais paraenses. Essa é uma temática a ser explorada, no entanto, percebe-se, pela 

estruturação das informações, que as notícias ganham notoriedade, chegando a compor 

seções específicas, como “Gatunagem” e “Na policia e nas ruas”, no caso da Folha do 

Norte. O Estado do Pará, em relação à Folha, também garantia espaço em suas edições 

a esse tipo de notícia, com destaque ao trabalho do repórter policial, como se registra a 

seguir: 

   

A policia prendeu hontem o indivíduo Pedro Pantoja, sobre quem pairava a 

suspeita de haver causado, por meio de feitiçaria, a morte de Maria Custodia da 

Silva, moradora em barraca, á rua Marquez do Herval. 
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Diziam as más línguas que Pedro Pantoja era um pagé de rebimba o malho e 

que fizera Custodia ingerir uma beberagem mortal por vingança, pois que a 

rapariga, requestada furiosamente pelo curandeiro, não perdia ensejo para o 

mandar ás urtigas. (...) Nosso reporter policial ouviu rapidamente o supposto 

curandeiro, que se obstinou em affirmar ser innocente, ignorando absolutamente 

a historia do “mollusco”. O inquerito provará se realmente assim é. (O Estado 

do Pará, 07/03/1915, p. 2, grifos nossos).  

 

 O jornal O Estado do Pará, apesar de ser publicado posteriormente, utiliza mais 

recursos imagéticos do que a Folha do Norte, principalmente, nas ilustrações das 

matérias. O Estado, nos seus primeiros números, tinha um formato de 60 cm por 42 cm 

e as páginas também variavam – em sua maioria, entre seis e oito páginas – de acordo 

com os acontecimentos. 

 

Longe das grandes publicações, A Tarde e A Pirralha 

 A escolha desses dois jornais para a composição deste artigo se reflete pela 

abordagem de periódicos que não possuíam grande relevância, se comparados com 

jornais como A Província do Pará, Folha do Norte e O Estado do Pará, por exemplo. 

No entanto, esses jornais não podem deixar de serem levados em consideração, já que 

contam com abordagens diferenciadas por conta do posicionamento editorial de cada 

um. 

 “Independente” e diário, o jornal A Tarde teve seu primeio número publicado em 

setembro de 1915, sob a direção de Raymundo Moraes e Félix Coelho (BIBLIOTECA 

PÚBLICA DO PARÁ, 1985, p. 251). Propostas semelhantes às de seções identificadas 

no jornal O Estado do Pará, como “Telegramas” e “Retrospecto Europeu” – com 

informações que iam além do local – também podem ser encontradas no vespertino A 

Tarde, que destaca em seu expediente a impressão de suas folhas em uma rotativa 

Marinoni. A terceira página do jornal é dedicada exclusivamente às “Notícias 

Telegráficas”, em um processo de modernização intensificado a partir da virada do 

século XIX para o XX. Barbosa (2007) relaciona a aquisição dessas novas tecnologias 

com a construção de uma idéia de jornalismo isento: 

 

Constrói-se, pois, paulatinamente, a imagem do jornalismo como conformador 

da realidade e da atualidade. As tecnologias são fundamentais para a construção 

do jornalismo como lugar da informação neutra e atual. Se o telégrafo torna os 

acontecimentos visíveis, há que informar fatos que ocorrem próximos ao 

público. A opinião é, assim, gradativamente separada de uma idéia de 

informação isenta e, neste processo, os novos artefatos tecnológicos 

desempenham papel fundamental. (BARBOSA, 2007, p. 24). 
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 No dia 23 de junho de 1928, um jornal noticioso, crítico e humorístico, de duas 

colunas, teve a sua edição inaugural publicada em Belém. O conteúdo se pautava pelos 

“boatos” e era formado, basicamente, por poemas, por perfis de leitores, por notas sobre 

a vida social na capital paraense, por conselhos e charadas. Em relação ao uso da 

imagem, o jornal utilizava ilustrações e fotografias na composição das páginas, 

principalmente, as primeiras. De nome sugestivo e sob a direção de Da Sylva Maya e 

tendo como auxiliares Antônio Samanho (secretário) e Henrique Souza Amazonas 

(redator), A Pirralha era um periódico que se auto-referenciava como uma criança, 

como se percebe em um dos parágrafos do editorial do jornal, reproduzido abaixo: 

 

É com toda a galhardia da sua alma de creança, que “A Pirralha” apparece em 

publico, saudando festivamente a imprensa congenere de Belém e todos 

aquelles que a queiram auxiliar no caminho de sua jornada. 

(...) 

 “A Pirralha” que é dessas creanças astuciosas e desenvolvidas, não se 

envolverá com políticas, ou crenças particulares; saberá sempre acolher na sua 

simplicitude a graça e benevolencia de todos. (A Pirralha, 23/06/1928, p. 1). 

 

 O jornal publicava textos, muitas vezes, irônicos sobre moradores de vários 

bairros de Belém. Uma das seções d’A Pirralha se chamava “De bôca em bôca” e era 

formada por pequenas notas de temáticas variadas, como o caso da senhorita “M. N. 

V.”, que, supostamente, teria quatro namorados e um noivo. Outro exemplo que 

resgatamos aqui é o do “casamento” de duas mulheres, que foi pautado em mais de uma 

edição do jornal. A sociedade paraense não devia dar motivos, para não virar notícia, 

esse era o aviso d’A Pirralha. 

 

A “memória” do repórter Júlio Lobato 

 De capa simples e páginas amareladas, a Biblioteca Pública do Pará guarda no 

seu acervo uma obra intitulada “Notas de um repórter: a vida dum repórter – 

reportagens nos hotéis e padarias de Belém”, de autoria do jornalista Júlio Lobato, 

conhecido como o “representante da imprensa”. O pequeno livro, como registra o 

próprio título, reúne reportagens publicadas no jornal Folha do Norte sobre as visitas 

sanitárias aos hotéis e padarias da capital paraense e, além disso, o livro traz o olhar de 

Júlio Lobato sobre a vida de um repórter naquele período. 
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Ora, a minha idéa era escrever alguma cousa sobre a vida do reporter, esse 

grande auxiliar da imprensa, a alma do jornal, o unico elemento que todos os 

dias procura satisfazer o publico com suas reportagens de sensação, porque é 

sabido que somente o reporter, que colhe notícias sobre factos sensacionaes, 

pode descrevel-os minuciosamente e ao agrado do publico. (LOBATO, 1916, p. 

1). 

 

 Nesse tópico do artigo, de maneira breve, nos limitaremos a abordar a primeira 

parte do livro, em que Lobato se refere ao trabalho do repórter. Segundo ele, é esse o 

profissional que dá vida ao jornal e, comparando com o destaque dado aos repórteres 

cariocas, Lobato avalia que, no Pará e em outros estados, o trabalho desse profissional 

não é reconhecido, tornando-se uma “figura apagada” na redação. 

No que diz respeito à dinâmica de trabalho, na perspectiva do autor do livro, há 

o registro de que o repórter é considerado apenas como um “tirador de notas”. Lobato 

critica essa posição, já que muitos repórteres chegam às redações dos jornais 

esbaforidos e cheios de notas. O repórter fazia de três a quatro notícias e levava muitas 

horas para isso. Somente depois é que ele “vai procurar, em casa, o que comer por essas 

tantas da noite, tendo ainda, muitas vezes, de voltar para um plantão de polícia” 

(LOBATO, 1916, p. 5). Júlio Lobato também aborda questões como sua paixão pela 

profissão e o intenso trabalho: 

 

Trabalha todos os dias, como um “burro de carga”; não adoece e tem o mesmo 

corpo de 10 annos atraz. Dorme pouco, porque faz plantão à noite e nas noites 

em que não o faz não dorme cedo, pelo habito adquirido de vêr começar o “dia 

de amanhã”. (LOBATO, 1916, p. 6-7).  

 

Em relação ao salário, Lobato sentencia: “no jornalismo não se pode ficar rico. 

Mesmo que se venda a pena o pagamento não dá para enriquecer e é sabido que só fica 

rico quem rouba ou quem tira dinheiro no jogo, porque ninguem prova que o trabalho 

honesto dá fortuna” (LOBATO, 1916, p. 7). 

 Muitos outros aspectos podem ser abordados no relato de Júlio Lobato, mas 

apresentamos esses pontos que nos trazem a visão do repórter sobre a dinâmica de uma 

redação jornalística na primeira metade do século XX, num jornal importante como a 

Folha do Norte. 

 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 11 

Considerações finais 

 Este artigo é resultado de estudos desenvolvidos no âmbito do projeto de 

pesquisa “Jornais Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém”, na Faculdade de 

Comunicação da UFPA. Neste trabalho, seguindo o objetivo geral do projeto, 

apresentamos a configuração gráfica e de conteúdo de dois importantes jornais de 

Belém, Folha do Norte e O Estado do Pará, e ainda descrevemos as principais 

características de jornais relativamente menores, como foram os casos d’A Tarde e A 

Pirralha. 

Percebe-se que o processo de modernização da imprensa periódica paraense, 

identificado com mais intensidade na virada do século XIX para o XX, é contínuo e 

agrega os novos serviços aos pequenos jornais, também. Além disso, há uma 

consolidação nas características gráficas e de conteúdo nos principais jornais de Belém 

e também nos periódicos de menor relevância. A partir da obra do repórter Júlio Lobato, 

pôde-se conhecer, com o olhar de um profissional de imprensa, a dinâmica de trabalho 

do repórter, envolvendo problemas de rotina e salariais num veículo jornalístico 

importante da época. 

O projeto “Jornais Paraoaras” continua suas atividades, abordando novos 

aspectos da imprensa de Belém, delimitando novos períodos em busca de informações, 

afim de conhecermos ainda mais a história da nossa imprensa, contribuindo para o 

estudo histórico da Comunicação no Brasil. 
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