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RESUMO: Duas décadas, 1881 a 1900, que modificaram a estrutura urbana, social e 

política do fim do século XIX no Brasil e no Pará. O despontar do estado paraense no 

cenário nacional graças à valorização da borracha e com ela o capital exterior adentrou em 

Belém, possibilitando uma multiplicação rápida das tipografias e dos periódicos que 

circulavam na capital. É a esta discussão que o presente artigo se propõe, como resultado de 

pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Pará.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Décadas de 1881 e 1891; Jornais paraenses; Capital externo; 

Tipografias. 

 

 

Introdução. 

O presente artigo se propõe a fazer um levantamento quantitativo dos periódicos que 

surgiram nas duas últimas décadas de grande importância para Belém, levando em conta o 

cenário nacional. Para isso, fez-se importante a pesquisa das principais tipografias, das 

personalidades que ficaram na história e que participaram da construção de importantes 

jornais paraenses, os preços de assinaturas e vendas avulsos dos periódicos e a configuração 

gráfica ao logo das duas décadas. O artigo faz parte das pesquisas do projeto Jornais 

Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém no século XIX,
4
 desenvolvido na 

Universidade Federal do Pará, visando a contribuir para o conhecimento da configuração da 

imprensa em Belém, tendo em vista as lacunas que o assunto ainda apresenta. O projeto se 

propõe a fazer a análise dos jornais que circularam em Belém no século referido, tendo 

como enfoque as mudanças gráficas e de conteúdo dos periódicos, utilizando como 

parâmetro a metodologia da Rede Alfredo de Carvalho. 
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O primeiro periódico de Belém foi “O Paraense”. Lançado em 1822 e dirigido, no início, 

por Felipe Patroni, teve grande importância no período em que circulou. Ao longo do tempo 

foram surgindo mais tipografias, dando a oportunidade de serem impressos jornais, revistas, 

boletins e cartas de elogios a pessoas influentes. Neste artigo, temos como recorte de 

análise as décadas de 1881 e 1891, períodos que marcaram o primeiro ciclo da borracha 

(1879 – 1912) na Amazônia, momento da entrada do capital exterior e de grande 

importação proporcionada pelo “boom” da borracha.  

 

O processo de modernização da cidade de Belém só foi possível em razão do 

enriquecimento que atingiu certos setores sociais da região a partir da segunda 

metade do século XIX. Reforçando o processo de inserção da Amazônia no 

sistema capitalista mundial, toda atividade econômica da região passou a girar em 

torno da borracha a partir de 1840. Em decorrência dessa nova ordem econômica, 

Belém assumiu o papel de principal porto de escoamento da produção gomífera, 

canalizando parte do excedente que se originou dessa economia para os cofres 

públicos, os quais direcionaram o investimento para a área do urbano, com 

calçamento de ruas com paralelepípedos de granito importados da Europa, 

construção de prédios públicos, casarões em azulejos, monumentos, praças etc. 

(SARGES, 2000, p.16).  

 

 

A popularização das tipografias possibilitou que muitos políticos, associações e até 

mesmo, já na década de 1891, sindicatos produzissem seus próprios periódicos. Essa 

tendência se acentuou graças aos patrocínios advindos do capital que adentrou Belém, pois 

é comum encontrar nos jornais da época propagandas de comércios, fábricas de chocolate, 

produtores de café, exportadores de borrachas e venda de escravos.  

As décadas estudadas são de relevância para estudo, pois possibilitam recortar um 

momento expressivo da sociedade, não só paraense, mas brasileira. O que tange ao Pará, 

temos o primeiro ciclo da borracha e o despontar de personalidades políticas da época, 

como Lauro Sodré, Paes de Carvalho, Bento Aranha e outros. No que diz respeito ao 

território nacional, tem-se a libertação dos escravos, em 1888, pela Lei Áurea, a entrada das 

ideias marxistas (BRIGIDA; NUNES, 2012) e a transição do Império para a República em 

1889 (BARBOSA, 2010). Fatos esses que influenciaram em muito a imprensa desse 

período.  

 

As décadas de 1881 e 1891. 

Fazendo o levantamento quantitativo dos impressos que surgiram nas décadas de 

1881 e 1891 podemos observar o número expressivo de 281 impressos. Com base no 

Catálogo dos Jornais Paraoaras (1985), Catálogo de Jornaes Paraenses (1908), do livro 
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Formação Histórica do Pará (1973) e do acervo disponível na Biblioteca Pública do Pará 

Arthur Vianna podemos constatar que na década de 1881 surgiram 148 impressos e na 

década de 1891 foram 133. 

No final da década de 1881 é possível notar um grande crescimento da mídia 

impressa em Belém, o qual tende a se manter na década seguinte, apesar de os impressos 

nesse momento, em sua grande maioria, serem de existência efêmera. Muitos não duraram 

nem um ano e outros duram bem mais, como o “Folha do Norte”.  

Podemos observar nos gráficos 1e 2 o surgimento de periódicos ao ano: 

 

Gráfico 1 - Quantitativo dos periódicos surgidos na década de 1881 – 1890 

 
                  Fontes: BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985; BARATA, 1973; BELLIDO, 1908 

 
 

 

Gráfico 2 - Quantitativo dos periódicos surgidos na década de 1891 – 1900. 
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Fontes: BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985; BARATA, 1973; BELLIDO, 1908 

Os jornais que surgiam na década de 1881 eram, em média, vendidos avulsos a 70 

réis, a assinatura variando de acordo com o local da moradia do assinante e o contrato de 

duração. Por exemplo, no jornal “Gazeta de Noticias” (1884), para a capital, por mês eram 

cobrados 1$000 réis. Se o assinante fosse do interior do estado o valor iria para 1$300 réis 

ao mês. Esses valores variavam de jornal para jornal, mas, era comum, que a assinatura para 

a capital ficasse em torno de 1$000 réis ao mês. 

Na década seguinte esse valor se modificou, o avulso sendo vendido em média a 500 

réis. Para uma base do valor das assinaturas, que ficam parecidas nesse período, o jornal “A 

Epocha” (1895) pode ser tido como exemplo, cobrando por ano 10$000 e no semestre 

6$000 réis, para a capital. No caso do interior, os valores eram, por ano, 12$000, e, por 

semestre, 7$000 réis.   

 

Tipografias 

Após o “O Paraense” (1822) muitos outros jornais surgiram em Belém, abrindo 

caminho para muito outros impressos, haja vista que “a imprensa sempre teve um papel 

importantíssimo na vida política da sociedade paraense” (MONTEIRO, 2001). Graças ao 

capital que adentrou advindo da exportação da borracha, muitas tipografias foram surgindo 

ao logo do século. Alguns jornais tinham sua própria tipografia, a qual era contratada para 

imprimir outros periódicos. Segue a baixo um quadro com as tipografias e os impressos que 

produziu nas duas últimas décadas do século XIX. 

 

Quadro 1 - As tipografias que mais imprimiram outros jornais das décadas de 1881 a 1891 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

Tipográfias Endereço Impressos 

Typ. C. Wiegandt Rua da 

Trindade 

Revista Paraense (1889), Sylvio Romero (1889), O 

Atheneu (1891), O Telephonista (1893), O Cyclista 

(1896), Club Euterpe (1897), O Eleitor (1897), O 

Timão (1897), A Antonio Lemos (1898), O Atheneu 

(1899), A Opinião (1900), Pastorinha (1900), 6 de 

Novembro (1900) e A Violeta (1900).      

Typ. d’O 

Commmercio do Pará 

Rua das 

Mercês,  

n. 42 

Revista Familiar (1883), A Jangada (1884), Victor 

Hugo (1885), O Commercio do Pará (1887), O 

Estado do Pará (1889), A Nova America (1889), O 

Echo Portuguez (1890), O Regenerador (1890) e O 

Democrata (1892). 

 

Typ. A. Campbell Rua da 

Trindade, 

 n. 5 

A Semana (1887), Gazeta da Tarde (1889), 15 de 

Agosto (1889), A Republica (1889), A Troça (1889), 

Gazeta da Manhã (1890) e O Pimpão (1891). 

Typ. A Provincia do 

Pará–  

Sem 

endereço 

Club dos Vinte (1882), O Abolicionista Paraense 

(1883), A Arena (1887), A Província Illustrada 

(1895), O Pará (1897) e A Provincia do Pará (1898). 

 

Typ. Diario Official  

 

Sem 

endereço 

L’eco Del Para (1898), El Noticia Español (1899), 

Officina Litteraria (1899), Paes de Carvalho (1894), 

O Condor (1897) e 20 de Setembro (1900). 

 

Typ. Caccavoni  

 

Sem 

endereço 

O Chicote (1899), O Lábaro (1899), O Apóstolo 

(1900), O Baluarte (1900), A Crítica (1900) e O 

Jornal (1900) 

 

Typ. d´O Norte Rua São 

Vicente, 

 n. 3. 

Jornal da Tarde (1881), O Cacete (1882), Gazeta da 

Tarde (1882) e Gazeta de Notícias (1884).   

 

Typ. d’O Democrata  

 

Rua São 

José, sem 

número 

O Democrata (1890), O Seculo (1891), Cristovão 

Colombo (1892) e Onze de Junho (1892). 

 
Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985; BARATA, 1973; BELLIDO , 1908.   
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Os periódicos mais duradouros por década. 

 

Alguns periódicos duraram dois anos ou mais, o que, para o momento em que 

poucos jornais chegavam a um ano de existência, já mostrava um apreço junto à população. 

E com esses jornais de duração mais expressiva, havia personalidades importantes no 

cenário político e econômico de Belém do século XIX, algumas chegando a governar o 

Estado, como Lauro Sodré, que chefiou a “Folha do Norte” e foi governador em 1891. Este 

mesmo periódico durou 74 anos e foi importante no cenário paraense, concorrendo com “A 

Província do Pará”, outro grande jornal da época.  

Seguem abaixo dois quadros com os periódicos que duraram dois anos ou mais, com 

periodicidade e com nomes expressivos da época: 

 

Quadro 2 – Jornais com dois anos ou mais em Belém, na década de 1881. 

Nome do Periódico  Início – Fim Periodicidade Nome(s) importante(s) 

Apologista Chistão 

Brazileiro 

1890 – 1910 

1925 - ? 

Mensal Justus H. Nelson 

(proprietário) 

Republica 1890 –1897 Diário Responsáveis: Raymundo 

Martins, Manoel Barata, 

Theotonio de Brito e Martins 

Pinheiro 

Redatores: João Hosannah 

de Oliveira, Marques de 

Carvalho e João Chaves da 

Costa. 

O Estado do Pará 1889 – 1895  Diário  José Agostinho dos Reis 

(Regente) 

O Democrata 1890 – 1895  Diário Americo Marques Santa 

Rosa (Regente) 

Joaquin Augusto Soares 

(Impressor)  

O Cosmopolita 1885 – 1889  Semanal  Octavio Pinto (editor) 

Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985; BARATA, 1973; BELLIDO , 1908.   
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Quadro – Jornais com dois anos ou mais em Belém, na década de 1891. 

Nome do Periódico  Inicio – Fim Periodicidade Nome (s) Importante (s) 

Folha do Norte 1896 – 1974 Diário Fundadores: Eneas Martins 

e Cipriano Santos / Chefes: 

Lauro Sodré e Paes de 

Carvalho 

O Pimpão 1891 – 1900 Semanal  

A Taba 1894 – 1897 Semanal  

A Tuba 1894 – 1897  Cônego Ulysses Pennafort  

(Regente) 

O Pará 1897 – 1900 Diário Redator: Fulgêncio Simões 

e Ovidio Filho 

Republica 1899 – 1902 Diário Diretores e redatores: 

Theotonio de Brito e 

Martins Pinheiro 

Gazeta de Belém 1900 – 1903 Diário Direção Alberto Dias 

O Binoculo 1896 – 1908 Semanal Bazilio Perdigão 

O Correio Paraense 1892 – 1894 Diário Proprietário e redator: Bento 

Aranha 

Fonte: BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985; BARATA, 1973; BELLIDO , 1908.   

 

 

O conteúdo define a forma gráfica. 

 

Na questão do conteúdo, os jornais dos anos de 1881 traziam uma proposta de 

denunciar os descasos. As notícias eram variadas e procuravam falar da cidade e de seus 

problemas com a estrutura. É possível, com base em análise dos jornais disponíveis no setor 

de microfilmagem da Biblioteca Pública do Pará Arthur Viana, perceber que nesse período 

o mercado começava a ser pauta em vários artigos, principalmente no que diz respeito à 

exportação de borracha. O jornal “Diario de Belém”, que já existia antes da década 

estudada, afirma em seus artigos do dia 09/04/1880 que “a borracha conserva os mesmos 

preços, manifestando tendências a subir”. Ao longo da década em questão, os jornais 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

começam a dedicar colunas para mostrar o preço da borracha e o escoamento desse produto 

pelos portos de Belém. 

De 1881 a 1890 os jornais tinham quase um padrão gráfico, dependendo do assunto que o 

periódico se propusesse a escrever, o que definia seu número de colunas. Se fosse noticioso, 

comercial e literário, ele era composto por 4 páginas e variava de 4 a 6 colunas por página, 

tendo artigos extensos, com fonte reduzida, dando uma impressão de homogeneidade, 

denso e com poucas variações na fonte da letra.O que diz respeito a ilustrações, no começo 

da impressa “em Belém, as publicações jornalísticas da primeira década apresentam uma 

enorme limitação no uso de qualquer recurso gráfico, que se resume ao brasão e aos fios 

separando textos ou colunas” (SEIXAS, 2001). No final do século, havia também poucos 

desenhos, mas que já mostravam um avanço significativo em relação à década de 1821. As 

imagens vinham com mais frequência nos anúncios, em especial nos jornais noticiosos; já 

nos de cunho literários os desenhos eram pouco encontrados. Se fosse apenas literário ele 

era composto por 2 colunas, mantendo as 4 páginas.   

Na década seguinte, o interesse pelo mercado continua, mas nesse período a palavra 

que mais se nota nos periódicos é indústria. Há a partir daí um maior apelo social, vê-se a 

luta de classes e a exigência, por parte dos operários, de melhorias nas condições de 

trabalho. Os jornais mostram que o trabalho estava querendo superar os estudos: “a 

literatura no Pará, se não está morta, está pelo menos anesthesiada pelo entorpecimento a 

que deu lugar a falta de gosto pelas lettras e de amor pelo trabalho” (BRAZIL, p.1).  

De 1891 a 1900 os jornais e revistas passam a ter um padrão mais definido. É mais 

recorrente ver 4 páginas e 4 colunas, exceto as revistas que eram de 2 colunas e 8 páginas. 

Isso independia do assunto discutido, até porque nesse período há uma união mais 

acentuada do literário, do noticioso e do mercantil. Essa década é marcada pelos jornais 

com poucos anúncios e pertencentes a associações, o que, de certa forma, mostra uma 

possível independência de cada periódico. Mas os anúncios não deixam de existir, pelo 

contrário, ficam maiores e tomam, às vezes, mais de uma página. 

 

 Conclusão: Duas décadas como portas de um novo século 

  

No período analisado (1881-1900) é possível perceber o quanto a imprensa paraense 

se desenvolveu em apenas duas décadas, tomou forma própria e gerou nomes que fazem 

parte da história de Belém. Num período cheio de riquezas e de confrontos sociais, um novo 
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olhar emergiu e tomou forma nas ruas e avenidas de Belém. O final do século XIX foi um 

momento de mudanças no campo urbano e social da capital paraense. Mas o interessante é 

notar que os periódicos tiveram uma grande força para, de alguma forma, mudar a 

configuração da época. Dois grandes expoentes dessa força foram os jornais “A Província 

do Pará” e o “Folha do Norte”, por suas longas trajetórias esses periódicos são de 

importante relevância a análise do século em questão. 

São expressivos os números de periódicos que surgiram e desapareceram 

rapidamente. Tais jornais, mesmo se dizendo que eram independentes de patrocínios, 

tinham apenas a missão de expor ideias de um parcela da sociedade que se sentia à margem, 

como foi o caso de “A Voz do Caixeiro” (1891), “Caridade”(1896), “Tribuna Operaria” 

(1891) e outros. Como também jornais de grande duração que trouxeram à tona nomes 

importantes da política regional e nacionalmente, como foi o caso da “Folha do Norte” 

(1896), que durou 78 anos e teve por trás nomes como Enéas Martins, Lauro Sodré e Paes 

de Carvalho. 
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