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Resumo 

Este trabalho analisa a visível discriminação do negro nos anúncios dos jornais 

paraenses do período de 1822 a 1922. Segundo Figueiredo (2009, p. 45), revendo as 

notícias dos jornais paraenses é possível chegar mais perto de alguns dos significados 

atribuídos pelos nossos antepassados para a sociedade e o mundo que eles próprios 

ajudaram a construir. Neste artigo, inicialmente são discutidas questões e teorias do 

jornalismo para esclarecimento de fatores que influenciam na produção de notícias, 

como as impressões pessoais. Pesquisas questionam se os negros não teriam sido 

noticiados a partir das impressões pessoais dos próprios jornalistas, dos autores das 

cartas enviadas por leitores e das concepções dos redatores considerados “intelectuais” 

com forte ação política entre 1910 e 1920.  
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Introdução 

Inicialmente, discute-se certas questões e teorias do jornalismo, para 

esclarecimento de fatores que influenciam na produção de notícias. De acordo com 

Philip Schlesinger, In. Traquina (1993, p. 177), “a produção de notícias é uma parte 

importante da vida social e cultural contemporânea”. Este autor recorda os “valores-

notícia” (conhecimentos profissionais) dos jornalistas e o papel deles na construção de 

um quadro da realidade. Essa análise do autor serve de parâmetro para compreensão da 

possibilidade de enxergar a história do Brasil do período de 1822 a 1922 (período de 

análise deste artigo) nos anúncios dos jornais da época.  
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Traquina (1993) põe em causa a ideia das notícias como espelho do real e 

defende que as notícias registram as formas literárias e as narrativas utilizadas pelos 

jornalistas para organizar o acontecimento. Realiza-se, então, aqui, as seguintes 

perguntas: “os negros daquela época não teriam sido mostrados nos jornais a partir das 

impressões pessoais também dos próprios jornalistas?”. “Eles não seriam também 

reflexo das impressões dos autores das cartas enviadas por leitores, das concepções dos 

redatores considerados ‘intelectuais’ com forte ação política entre 1910 e 1920, e 

demais pessoas que tinham participação na redação dos jornais?”. Com base na 

afirmação de que a produção de notícias é uma parte importante da vida social e cultural 

contemporânea, Figueiredo (2009, p. 45) diz que revendo as notícias dos jornais 

paraenses é possível chegar mais perto de alguns dos significados atribuídos pelos 

nossos antepassados para a sociedade e o mundo que eles próprios ajudaram a construir. 

Segundo o autor, “como não fomos forjados do nada, resta aqui a necessidade premente 

de nos compreendermos, já que existem muitos e infindáveis laços que nos ligam com o 

passado” (FIGUEIREDO, 2009, p. 45).   

Freire (2010, p. 88) diz que, quem tiver a paciência de folhear os primeiros 

jornais, inclusive os dos meados do século XIX, acaba concordando com a afirmação de 

que, mais do que nos livros de história e nos romances, a história do Brasil do século 

XIX está nos anúncios de jornais.  O autor também diz que essa história é, até o fim do 

século, em grande parte a história do escravo explorado pelo seu senhor de engenho e 

mostra que só na última fase do regime escravocrático o noticiário dos jornais começa a 

dramatizar-se, interessando o leitor na vida e nos crimes da época e registrando menos 

as fugas de escravos. Busca-se, a partir disso, compreender as condições sob as quais se 

manifestam as inquietações sociais daquele período. Pretende-se resgatar, por meio de 

fragmentos de anúncios, e de informações dos autores sobre os antigos jornais, o embate 

entre os grupos sociais e/ou étnicos no período estudado. É possível perceber, nos 

anúncios de periódicos coletados para esta pesquisa aleatoriamente na internet e nos 

livros de Figueiredo (2008) e Freyre (2010), quais são as áreas de segregação 

populacional e os grupos que sofrem preconceito. 

Teorias e questões do jornalismo 
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Para compreendermos a realidade da produção de notícias, é essencial estudar, 

inicialmente, as teorias e questões do jornalismo. Golin e Cardoso In. Bolaño, Golin e 

Brittos (2009, p. 194), dizem que, por meio da sua função comunicativa, “o jornalismo 

produz um tipo específico de conhecimento sobre a realidade e reproduz conhecimentos 

de outras instituições sociais em um processo sistemático de recriação”. O jornalismo 

também se fixa no real imediato, opera no campo lógico do senso comum e condiciona-

se pelo contexto de produção. 

Ou seja, pelas rotinas produtivas, pelas relações e pelos constrangimentos 

profissionais, pelas crenças e valores específicos desse fazer 

(MEDITSCH, 2002). Suas práticas culturais de enquadramento narrativo 

do acontecimento envolvem determinados valores-notícia
3
 expressos em 

critérios como temporalidade, amplitude, clareza, significância, 

consonância, imprevisibilidade, notoriedade dos sujeitos, conflitos e 

controvérsias, morte, entre outros. Trata-se de um discurso construído 

para textualizar a realidade por meio de recursos estetizantes, discurso 

esse produzido no interior de determinada instituição, a empresa 

jornalística (GOLIN e CARDOSO apud BOLAÑO, GOLIN e BRITTOS, 
2009, p. 194). 

 

A Teoria do Espelho, elaborada no século XIX, foi a primeira metodologia 

utilizada na tentativa de compreender porque as noticias são como são. Conforme esta 

teoria, referenciada em Pena (2008, p. 125), o jornalismo reflete a realidade, ou seja, as 

noticías são como são porque a realidade assim as determina. A imprensa funciona 

como um espelho do real e apresenta um reflexo dos acontecimentos cotidianos. 

Buscando a verdade acima de qualquer coisa, segundo esta teoria o jornalista é um 

mediador desinteressado que observa a realidade e emite um relato honesto da realidade 

sem apresentar opiniões pessoais. Mostrando um raciocínio análogo, (ibidem, p. 127) 

diz que se o jornalismo reflete os acontecimentos da realidade, a própria realidade acaba 

por se propagar pelas páginas dos jornais e seu reflexo retorna ao meio sob novas 

formas. Observa-se aqui, o fenômeno da repercussão na imprensa. As notícias, então, 

ajudam a construir a realidade. Os jornalistas estruturam representações do que supõem 

ser a realidade nas suas rotinas produtivas e nos limites dos veículos de informação.  

                                                             
3 Critérios usados para definir acontecimentos significativos como “dignos” de serem transformados em 

notícia. 
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Já segundo a Teoria do Newsmaking, o jornalismo estaria longe de ser o 

espelho do real. Ele seria antes a construção social de uma suposta realidade. De acordo 

com essa teoria, a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la, pois no 

trabalho de enunciação os jornalistas produzem discursos que, submetidos a uma série 

de operações e pressões sociais, constituem a notícia. Segundo Mauro Wolf (apud Pena, 

2008, p. 129), a teoria articula-se em três vertentes principais: a cultura profissional dos 

jornalistas, a organização do trabalho e os processos produtivos. A teoria do 

newsmaking se ocupa das práticas estabelecidas pelas empresas jornalísticas unificadas 

na produção de notícias diante da imprevisibilidade dos acontecimentos. São medidas 

adotadas pelas empresas para colocar ordem no tempo e no espaço. A teoria do 

newsmaking ocupa-se da noticiabilidade, a qual é negociada por repórteres, editores, 

diretores e outros atores do processo produtivo na redação. Sua aplicação se baseia nos 

valore- notícia, ou seja, os critérios usados para definir acontecimentos significativos, 

“dignos” de serem transformados em notícia. Na avaliação do autor, de acordo com o 

senso comum da redações, qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e o que não é, 

ou seja, os próprios valores notícia são usados para sistematizar o trabalho na redação, 

adquirindo significado e função, tornando-se dados evidentes para os profissionais 

envolvidos no processo de produção.  

De acordo com Pena (2008, p. 142), a Teoria do Agendamento, ou Agenda 

Setting, diz que os consumidores de noticías tendem a considerar mais importantes os 

assuntos veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de comunicação agendam as 

conversas da sociedade. Ou seja, a mídia diz aos indivíduos sobre o que falar, pautando, 

assim, os relacionamentos. Conforme Pena (2008, p. 142), nas perspectivas de Walter 

Lippman (1922), a imprensa funciona como “agente modeladora do conhecimento, 

usando os estereótipos como forma simplificada e distorcida de entender a realidade” 

(PENA, 2008, p. 142). Ainda no campo dos estudos sobre os efeitos da mídia ou media 

effects, este autor indica a Teoria Hipodérmica, a qual defende que cada tipo de público 

é pessoal e diretamente atingido pela mensagem.  

Perspectiva histórica do jornalismo no Brasil  
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De acordo com Golin e Cardoso In. Bolaño, Golin e Brittos (2009, p. 185), o 

jornalismo constitui “uma plataforma interpretadora sobre a cultura e o pensamento de 

uma época”. Na visão dos autores,  

Cultura, sob a dimensão antropológica, abarca o universo do sentido e da 

mobilização de significações e valores de uma sociedade. Entretanto, o 

recorte genérico de cultura apropriado pelo jornalismo em produtos e 

cadernos especializados ancora-se no uso cotidiano do vocábulo: é 

sinônimo de educação, ilustração e refinamento, assim como de aptidões 

estéticas e intelectuais (GOLIN e CARDOSO apud BOLAÑO, GOLIN e 
BRITTOS, 2009, p. 186). 

 

No Brasil, o desenvolvimento do jornalismo cultural está associado à 

influência francesa e o advento do folhetim como fórmula atrativa para incrementar as 

vendas dos jornais, potencializando a associação entre jornalismo e literatura. Segundo 

Meyer, apud Golin e Cardoso In. Bolaño, Golin e Brittos (2009, p. 187), a publicação de 

folhetins sinalizou a constituição de “um público de leitores de novelas, em número e 

amplitude suficientes para influir nas novelas da imprensa diária, na edição de livros e 

no aumento da clientela de livreiros e gabinetes de leitura”. Ainda segundo os mesmos 

autores, uma realidade do século XIX é o reconhecimento do escritor folhetinista e o 

espaço do rodapé como chamarizes para a leitura diária das variedades, incluindo 

crônicas, críticas de livros e teatro, entre outras. Com o “homem de letras”, ou seja, o 

jornalista-cronista-intelectual, o jornal partilhava de nobres ideias educacionais, entre 

elas, a de erradicar o analfabetismo e divulgar os saberes. 

Os escravos negros nos anúncios de jornais do século XIX 

Após essa breve análise sobre a realidade das notícias e do contexto histórico 

do jornalismo no Brasil, trata-se de forma específica neste capítulo a questão da 

abordagem do negro escravo nos anúncios dos jornais do período estudado. Friza-se, 

aqui, a opinião de Freyre (2010, p. 84), segundo a qual os anúncios dos jornais 

constituem a melhor matéria ainda virgem para o estudo e a interpretação de certos 

aspectos do século XIX. Não apenas para interpretação desse período, os anúncios 

também são boas fontes para esclarecimento da psicologia brasileira em muitos dos 

aspectos gerais ainda obscuros, para o estudo do desenvolvimento da língua brasileira, 

por exemplo.  
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Segundo o autor, já se escrevia português brasileiramente, ou seja, da forma 

como se falava, nos anúncios das gazetas que muitos liam à luz da vela. Ele compara a 

língua dos anúncios de 1825 com a dos discursos dos constituintes do Império, ainda 

rançosa de casticismo. Para o autor, os anúncios constituem os primeiros clássicos 

brasileiros, ante os clássicos portugueses. Os anúncios relativos a escravos são os mais 

cheios de vida e os mais ricos de expressão brasileira.  

Conforme Freyre (2010, p. 88), mais do que nos livros de história e nos 

romances, a história do Brasil do século XIX está nos anúncios de jornais. Essa história 

foi, até o fim do século, em grande parte, a história do escravo explorado. Os anúncios 

relativos a escravos chegaram, por algum tempo, a ocupar dois terços e até metade da 

parte ineditorial dos diários. O autor explica que os jornais do século XIX não possuem 

quase nenhum interesse na parte editorial e seus artigos de fundo e folhetins literários 

raramente comovem. A retórica política também não comunica nenhuma vibração 

humana. Seu noticiário só na última fase do regime escravocrático começou a 

dramatizar-se, passando a interessar a vida e os crimes da época. As fugas dos escravos 

passaram a ser menos registradas que “os raptos das moças brancas, das iaiás finas, das 

filhas dos grandes proprietários, pelos bacharéis pobres ou por mulatos claros”. Esses 

raptos se davam depois de namoros e sinais de leque e de cartas escritas, às vezes, a 

sangue. Constava também o casamento de arranjo, combinado pelos pais e substituído 

pelo romântico sem preocupações com dinheiro, família ou branquidade.   

 

Figura 1 – Anúncio de aluguel de escravo publicado dia 20 de janeiro de 1881. 

Fonte: Blogs do Estadão, 20104. 

 

                                                             
4 Disponível em http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/page/2/. Acessado 

em 06/05/2012. 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/page/2/
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O recorte abaixo, da edição do Estado de 13 de março de 1880, mostra que a 

vida de um escravo era tão indigna quanto a de um animal. Ambos eram anunciados na 

mesma página de classificados. 

 

Figura 2 – Anúncio de venda de escravo publicado em 13 de março de 1880. 
Fonte: Blogs do Estadão, 20105. 

 

 

 

Figura 3 – Cartaz de crioulo fugido. Rio de Janeiro: Laemmert, 1854. 

Fonte: Scielo, 20076. 

 

                                                             
5 Disponível em http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/page/2/. Acessado 

em 06/05/2012. 
6 Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702007000400015&script=sci_arttext. 

Acessado em 06/05/2012. 

http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/category/escravidao/page/2/
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702007000400015&script=sci_arttext
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De acordo com Freyre (2010, p. 93), indiscretamente os anúncios “nos 

deixavam ver” os queijos, os doces, os vinhos, as passas, os presuntos, os paios, os 

paliteiros, os bules de metal-príncipe, e as “bandejas mui ricas próprias para chá” que os 

senhores importavam da Europa para a sua mesa e sobremesa. Além disso, havia 

anúncios de animais desaparecidos ou roubados e até surpresas e indiscrições diretas, 

pessoais, chamando em voz alta, pelo nome de família pessoas que em situação de 

dívida eram pressionadas a pagar o que deviam na condição de não terem seus nomes 

divulgados nos jornais. Da mesma forma ocorria com pessoas que furtavam coisas: 

Roga-se ao Snr. que está continuando a furtar pombos [...] tenha a 

bondade de os soltar, do contrário será o seu nome publicado e se usará 

dos meios da lei para obter a grande porção de pombos que tem 

apanhado [...] e, também se fará público qual o seu modo devida e o que 

passa lá pelo segundo andar [do sobrado]; isto se fará no caso dos 
pombos não aparecerem

7
 (FREYRE, 2010, p. 93). 

 

Em meio a esses anúncios, explica o autor, era comum numa sociedade 

patriarcal e escravocrática, no tempo do Reino e do Império, os de maior significação 

serem os de escravos envolvendo compras, vendas, trocas, aluguel, leilões e fugas. 

Esses anúncios só vieram a desaparecer, explica o autor, no fim do século XIX, aos 

brilhos mais intensos da campanha abolicionista. “Os de ‘negros novos’ desapareceram, 

de certa altura em diante para o inglês não ver. Ao contrário de tudo o mais no Brasil – 

observaria um amigo meu, fértil em reparos brilhantes” (FREYRE, 2010, p. 95). 

Os negros fugidos foram sumindo aos poucos, escondendo-se nos cantos 

das páginas, encolhendo-se em tipo miúdo, perdendo seu antigo luxo de 

pormenores, de um realismo como não há igual em nossa literatura, 

deixando de aparecer com títulos em negrita, às vezes avivados pela 

figura de um negro com a trouxa às costas, fugindo da casa do sinhô. Até 

que desapareceram de todo. Era a abolição que se aproximava. Jornais 

que aderiram ao movimento emancipador e por escrúpulos, até então 

desconhecidos, de dignidade jornalística, recusavam-se a publicar 

anúncios de compra e venda de gente e sobretudo de fuga ou 

desaparecimento de escravos. Sociedades abolicionistas animavam e 
favoreciam a fuga dos negros (FREYRE, 2010, p. 97).       

 

Em mais de meio século de vida escravocrática uma grande massa de anúncios 

de negros fugidos já se acumulava. Com um ponto de vista antropológico, Freyre (2010) 

                                                             
7 Anúncio no jornal Diário de Pernambuco, de 2 de agosto de 1844.  
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utilizou esses anúncios para interpretações de predominâncias de tipo físico e de 

características culturais, que seriam impossíveis, segundo o autor, sem o estudo do 

material. Os anúncios dão indicações, prestam-se a estudos de estatística e de história 

comparada, não apenas sobre a antropologia física e cultural, mas também sobre a 

patologia, os vícios e as malformações predominantes entre os escravos, sua atividade 

econômica dentro da vida patriarcal e aspectos da sua psicologia – os sonsos, os 

espertos, os banzeiros, os tristonhos, os alegres, os gordos, os altos e os magros. É 

possível perceber, por meio dos textos, os problemas das relações de raça e de cultura 

do país durante o século, em grande parte imperial, que foi o XIX. 

Freyre (2010, p. 104) revela a questão da ânsia de lucro dos importadores e 

vendedores de negros, as cargas humanas que se perdiam nas viagens por inanição e as 

doenças que se desenvolviam entre os negros, principalmente entre as crianças que 

sobreviviam às viagens. É possível encontrar o reflexo dessas doenças e deformações 

nos anúncios de “escravos novos”, fugidos durante os primeiros anos de senzala 

(FREYRE, 2010, p. 104). Alguns desses males retratados nos anúncios são o “mal-de-

luanda”, o escoburto, as pernas tortas, os braços finos, os “joelhos tronchos”, “cabeças 

quadradas ou deformadas”, “puxadas para trás ou com lombas”, doenças dos pulmões, 

entre outros. O raquitismo era comum devido à deficiência alimentar e a falta de sol. Os 

jornais também divulgavam marcas feitas no corpo do escravo com o objetivo de 

identificação. O anúncio acima, além de tratar o escravo como “coisa”, revela indícios 

dos maus tratos, evidentes na aparência e porte físico.    

O preto José, por alcunha caboclo, de nação Gabão, magro, feio de 

feições, com pouca barba, zambo das pernas e na esquerda tem em cima 

da canela uma grande cicatriz que nunca sara, o pé esquerdo é bastante 

defeituoso, por isso que tem os dedos do mesmo mais pequenos do que 
os outros

8
 (FREYRE, 2010, p. 107).   

 

A discriminação impressa em jornais paraenses do período de 1822 a 1922 

Saindo do contexto brasileiro, parte-se, agora, para a realidade paraense. Nos 

jornais do Pará não foi menor a presença de anúncios projetando evidente preconceito e 

discriminação contra negros escravos da época (1822-1922). Como revelam Fernandes 

                                                             
8 Jornal Diário de Pernambuco de 14 de fevereiro de 1845. 
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e Seixas (2010), o primeiro jornal editado e impresso no Pará e na Amazônia foi “O 

Paraense”, totalmente composto e impresso em tipografia própria, em Belém, por obra 

do editor, Felippe Patroni, justamente nessa época - em 1822. O autor explica que 

principalmente na virada do século XIX, durante o auge da comercialização da 

borracha, proliferou uma incrível multiplicidade de jornais no Pará. A partir desses 

jornais é possível constituir uma história Amazônia, sob diferentes perspectivas. 

Figueiredo (2008) explica que cada publicação tem a sua história, com 

significados e sentidos próprios, e seu diálogo com o público. Esse diálogo foi tenso, 

pois, no século XIX vários governos políticos e grupos sociais tentaram conter o 

desenvolvimento da imprensa, já que a informação e a polêmica dificultavam o 

exercício do poder. Durante a Cabanagem, por exemplo, na década de 1830, as gazetas 

foram porta-vozes dos conflitos e de toda a grande tensão social da província. O autor 

afirma que a imprensa se modificou talvez no mesmo compasso que as elites políticas 

na reorganização da província pós-Cabanagem. O jornal Lavor Papagaio, que dirigiu 

críticas ao presidente Lobo de Souza, ocasionaram a suspensão do seu segundo 

exemplar, mas mesmo assim foi perceptível a agitação política que deu contornos ao 

movimento cabano. 

 Por volta de 1820 e 1830 os jornais possuíam uma feição muito diversa da que 

têm hoje. “Os panfletos eram, antes de tudo, folhas volantes, de não mais de quatro ou 

cinco páginas do tamanho de um pequeno caderno, mandadas imprimir na forma de 

libelos políticos desta ou daquela facção” (FIGUEIREDO, 2008, p. 37). Não havia 

espaço nem interesse para informações sobre comércio, indústria e amenidades que se 

tornaram comuns nos jornais da metade do século XIX. Mas apesar dessa disposição, o 

jornal era, nas primeiras décadas do século passado, um produto raro e caro, limitado à 

elite e à pequena parcela de letrados. A partir da década de 1970 começaram a circular 

mais de 300 jornais na capital e no interior. Redatores e tipógrafos viram o consumo das 

gazetas se estender a novas camadas sociais (pequenos comerciantes e povo das cidades 

Belém, Vigia, Cametá, Bragança e Santarém).   

Segundo Remijio de Bellido, entre 1822 e 1908, portanto, em menos de 

um século, circularam no Pará cerca de 730 jornais, dos quais 722 foram 

impressos em português, quatro em espanhol, três em italiano e apenas 

um em francês [...] havia uma ampla relação de contato e diálogo entre o 

interior da província e a capital que, na maioria das vezes, era 
estabelecida pelas relações políticas e partidárias, espelhadas nas extensas 



 

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

 

11 

 

ligações familiares. Era comum, em algumas colunas das gazetas, a 

transcrição de cartas enviadas por leitores e colaboradores de paragens 

aparentemente recônditas. [...] A imprensa foi, nesse sentido, muito 

responsável para diminuir excessivas distâncias, tão comuns na região 
amazônica (FIGUEIREDO, 2008, p. 38).  

 

 Durante meados do século XIX houve avanços na técnica de impressão dos 

jornais. Depois da década de 1870, proliferaram jornais de diferentes tendências 

políticas, órgãos de sociedades assistencialistas, clubes e sociedades secretas. O jornal 

“A Inquisição”, por exemplo, foi lançado em 1870 para combater o clero católico e 

defender ideias maçônicas. Também contrário às ideias do clero surgiu o “Santo 

Ofício”. A Igreja respondia por meio do combativo “A Boa Nova”, lançado em 1871, 

com discurso conservador da Cúria local. Figueiredo (2008, p. 38) diz que religião e 

imprensa parecem ter constituído um capítulo a parte no jornalismo paraense ao se 

referir aos embates entre grupos políticos rivais.  

Mas nem só de disputas políticas e religiosas viveu a imprensa paraense. Na 

virada do século passado multiplicaram-se os jornais humorísticos e literários. Segundo 

Figueiredo (2008), “os jornais, por seu turno, levavam o sentido da crítica e do humor 

rasgado às raias da loucura, não se dispensando das anedotas de forte cunho racista, tão 

comuns à época, bradadas especialmente contra negros e portugueses”. Segundo o 

autor, entre os redatores desses jornais humorísticos e literários estavam nomes de 

futuros intelectuais com forte ação na política local nas futuras décadas de 1910 e 1920. 

Os “tipos populares” ou “de rua” que ganhavam vida no cotidiano da cidade 

tinham seus perfis traçados pelos jornais. Mas também as sátiras vinham sob a forma de 

uma piada galhofeira, como mostra esta publicação de uma edição do “O Badalo”, de 27 

de outubro de 1901, na primeira página: 

Tipos: 

Preto como o fundo externo de panela de gente pobre. 

Pernóstico e metido a sebo como ele só. 

Não relaxa o rodapé e a cartola que arvora diariamente. 

Voz enguiçada de tenor marca barbante com a qual berra, ao violão, todas 

as noites, o Quisera amarte... num antro à travessa Primeiro de Março, 

canto da rua Gerenal Gurjão. 

Mora no Humarizal e dizem que é dado a conquistas baratas – conquistas 

de negro – nas quais sua garganta entra como elemento de primeira 

ordem. 

Deve ter mais de 45 janeiros. 

É inofensivo, mesureiro e doido por mulatinhas novas. 
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Não é o dr. Maniva. 

Zé Picanço, photo amador
9
. 

 

No mesmo jornal havia uma piada de português com o título “Num bagageiro 

do Humarizal”. 

Dois lusitanos casca-grossa discreteavam sobre o seguinte trecho de um 

artigo científico: ‘é incontestável, segundo as mais rigorosas 

investigações bacteriológicas, que um dos grandes veículos da 

tuberculose é carne do gado bovino’. 

- Antão, sô Manel bossê na stá a bere? O diavo da tuverculose até nas 

carnes do voi se bem a m’ter p’lo corpo d’uma p’ssôa a dantro!... 

- Olhe, sôr Zé, eu cá por mim não tenho r’ceio de me p’gar a preste. 

- Antão purque, sôr Manel? 

- Ora purq’a de ser? Dês qui me casei c’a Joana só como baça...
10

. 
 

 

Segundo Figueiredo (2008, p. 41), “sem a concorrência dos outros meios de 

comunicação do século XX, como o rádio e a televisão, os jornais difundiam uma vasta 

produção noticiosa e ficcional, esquadrinhada em diversas sessões e colunas”. Havia 

cartas, notas do governo e os esperados folhetins diários ou semanais, que eram as 

novelas da época. “O Caixeiro” era uma jornal literário e noticioso, representante das 

lutas da classe dos caixeiros ou empregados no comércio. Esse jornal enfatizava o 

aspecto trabalhador do homem lusitano em oposição às anedotas que se publicava 

contra os portugueses. As edições comemorativas divulgavam datas e eventos 

considerados marcantes para a história da nação e personagens notáveis da política 

local, nacional e até internacional. “A Jangada” de 25 de março de 1884, por exemplo, 

trouxe uma capa dedicada à emancipação dos escravos no Ceará. Na mesma data saiu 

“A Voz do Jangadeiro”, uma publicação em homenagem ao Ceará, que havia libertado 

seus escravos antes do resto do país. Figueiredo (2008, pg. 42) lembra que ganhou 

destaque nas edições a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888.  

Se as gazetas representavam interesses de classes e segmentos políticos, 

também eram comuns jornais que divulgavam os interesses dos estrangeiros que viviam 

no Pará. A colônia portuguesa teve, nesse sentido, “um papel inigualável na veiculação 

e expressão de ideias voltadas à solidificação de uma certa identidade nacional em torno 

da origem lusitana” (FIGUEIREDO, 2008, p. 42). 

                                                             
9 O Badalo, de 27 de outubro de 1901, p. 1. 
10 Idem, ibidem. 
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Vicente Salles apud Pereira (2002, p. 10) informa que em 1848 um terço da 

população de Belém era constituída de escravos.  

Os elementos que constituíam a vida urbana pareciam ocupar novamente 

seus ‘velhos lugares’. Esses artigos mostram que realmente houve uma 

recuperação de estruturas e hierarquias sociais que por um momento 

estavam desarticuladas. Como vimos, durante a Cabanagem a estrutura 

escravocrata é abalada, todavia, como sinal de que tudo estava voltado à 

normalidade, vemos nos classificados dos jornais os escravos serem 

comercializados. Significativamente encontramos alguns anúncios desses 

jornais sobre escravos fugidos, às vezes contendo minuciosa descrição 

dos efeitos físicos resultantes e castigos. Então vê-se na edição de 17 de 
janeiro de 1843 de “O Paraense” os seguintes anúncios: 

“Fugio hum crioulo por nome João Baptista que teria então 13 annos, 

retinto, espigado, olhos amortecidos, a bocca quase sempre aberta, dentes 

grandes, e claros (...) Ao mesmo annunciante fugio a 12 de junho do 

corrente, hum preto crioulo por nome Felix de idade 32 annos, oficial de 

carpinteiro, estrutura alto, retinto, e alguns signares de bexigas no rosto, e 

pelo corpo (...) também fugio ao mesmo da noite do dia 4 de novembro 

huma preta crioula de idade 15 a 16 annos por nome Romana com os 

signaes seguintes, cor fula, cara bem redonda, baixa, e gorda, peitos em 

pé, tem signaes de vergalhadas nas costas já cicatrizadas, He bem fallante 

e muito esperta” (PEREIRA, 2002, p. 25). 

 

Pereira mostra como o escravo voltou a ocupar o escalão mais baixo da 

hierarquia conforme noticiado pelos jornais. Isso, segundo a autora, demonstra que a 

hegemonia e os privilégios do segmento dominante da cidade se concretizavam na 

forma de poder organizado num sistema bem claro de representação de interesses. Na 

opinião da autora, os jornais desse período estudado mostram a criação de mecanismos 

de controle da vida social dos habitantes da cidade, de forma a adequar a organização do 

espaço urbano às exigências que estavam sob a égide da lei e da ordem. Segundo 

Figueiredo (2008, p. 44), os jornais paraenses de cunho mais noticioso tiveram, durante 

todo o século XIX, um importante papel na defesa da legalidade e da ordem civil. Eles 

denunciavam escândalos na administração pública e atrocidades corriqueiras que 

existiam no domínio privado das famílias, em situações que envolviam tanto ricos como 

pobres, escravos ou homens livres, na capital ou no interior da província. Uma 

publicação no jornal “A Renegação”, de 18 de dezembro de 1873, por exemplo, 

mostrada por Figueiredo (2008), louva a atitude de um subdelegado de polícia da época 

ao impedir o prosseguimento de um crime. 

Scena de escravidão. 
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Ontem foi presa à presença do Sr. Major Delegado de Polícia, a mulata 

Maria, de 18 anos de idade, escrava da parda Mathilde Maria da 

Conceição, trazendo uma manilha de ferro ao pé direito e corrente presa 

à cintura, a qual estava destinada a sofrer neste dia um castigo de sua 

senhora. 

O Sr. delegado, tendo notícia desse fato bárbaro foi à casa de Mathilde à 

rua dos Mártires, donde fez conduzir escrava Maria para a Secretaria de 

Policia, procedendo aos inquéritos respectivos. Destes verificou-se ter 

ido a vítima acorrentada por Eusébio de tal, que convive sob o mesmo 

teto com Mathilde...
11

 

 

É perceptível, nesse anúncio, a discrepância na forma de tratamento entre a 

escrava e a sua senhora. O sobrenome da vítima não foi revelado da mesma forma como 

o da sua senhora, Mathilde da Conceição. Além disso, o texto frisa a distinção entre 

mulata (a escrava) e parda (Mathilde). O redator exalta a figura do subdelegado por ter 

evitado um castigo que, a julgar pelos preparativos, seria desumano. Esse texto mostra, 

segundo Figueiredo (2008), os limites da escravidão, apesar dos direitos plenos de 

mando que a senhora tinha sobre a sua escrava. A lei impunha limites ao exercício desse 

direito, muitos dos quais não eram prescritos por lei escrita, mas pela tradição e 

costume. Segundo o mesmo autor, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por José 

Maia Bezerra Neto, sobre fugas de escravos e as rotas de liberdade criadas pelos 

fugitivos, “têm surpreendido o próprio autor da investigação, dada complexidade e a 

sofisticação com que os cativos procuravam criar um novo mundo longe do látego do 

feitor e das ordens de seus antigos donos” (FIGUEIREDO, 2008, p. 45).        

Considerações finais 

Até hoje é comum ocorrerem constantemente situações de gracejos envolvendo 

pessoas negras. As famosas “piadinhas” cotidianas revelam o preconceito incutido na 

sociedade brasileira. Da Mata (1984) chama isso de “racismo à brasileira”, que 

paradoxalmente torna a injustiça algo tolerável e a diferença uma questão de tempo e 

amor. Na visão deste autor, o brasileiro usa a “mulataria e os mestiços” como modo de 

falar de um processo social marcado pela desigualdade. A mistura social teria sido, 

então, segundo o autor, um modo de esconder a profunda injustiça social contra negros, 

índios e mulatos. O autor questiona, inclusive, se essa não seria uma das piores formas 

de racismo. A origem de muitos desses gracejos é mais antiga, talvez, do que muitos 

                                                             
11 A regeneração. Belém, 18 de dezembro de 1873, p. 2 apud FIGUEIREDO, 2008, p. 44. 
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imaginam. Figueiredo (2009, p. 41) afirma que “os jornais levaram o sentido da crítica e 

do humor rasgado às raias da loucura, não se dispensando das anedotas de forte cunho 

racista, tão comuns à época, especialmente contra negros e portugueses”. 

Figueiredo (2008, p. 45) diz que “não é exagero afirmar que o jornal é uma das 

principais fontes para o conhecimento do universo da escravidão e da liberdade no 

Brasil do século XIX”. Lembra também que “se as mazelas da escravidão cobriam de 

horrores algumas notícias da época, havia muitas outras que eram motivo de riso por 

parte dos leitores”. Revendo as notícias, é possível, na opinião do autor, “chegar mais 

perto de alguns dos significados atribuídos pelos nossos antepassados para a sociedade e 

mundo que eles próprios ajudaram a construir”.  
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