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RESUMO 

A proposta deste artigo é analisar como a situação política local e nacional se fez presente 

nas páginas dos jornais que marcaram a imprensa paraense no século XIX. Desde a chegada 

da imprensa ao Brasil, os jornais já funcionavam como órgãos oficiais do governo, servindo 

para legitimar os discursos, conforme os interesses políticos. No entanto, os jornais de 

oposição também conseguiam espaço. Este trabalho busca mostrar como eram publicadas 

as notícias e, dessa forma, o posicionamento dos jornais. O Treze de Maio (1840) e o Diario 

do Commercio (1854) funcionavam como órgãos oficiais, a favor do governo; e A Epocha 

(1853) era jornal de oposição, o qual fazia críticas e denúncias. Este artigo insere-se nas 

atividades realizadas no projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: percurso da mídia impressa 

em Belém no século XIX”4, realizado na Universidade Federal do Pará.   
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INTRODUÇÃO 

 Os veículos de comunicação tornaram-se grandes empresas, que tendem a valorizar 

ao máximo o seu produto. Os meios de comunicação impressos ou audiovisuais 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
 
2 Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/FAPESPA junto à Universidade Federal do Pará, estudante de graduação do 5º. 
semestre do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. Email: millenascimento@yahoo.com.br  
 
3 Orientadora do trabalho, coordenadora do projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: percurso da mídia impressa em Belém 
no século XIX”, apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq). Jornalista, professora da 
Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA. Email: 
netilia@uol.com.br e netilia@ufpa.br  
4 O projeto é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e vinculado à Faculdade de 
Comunicação e ao Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará.  



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

 
 

 2

acompanharam a revolução tecno-científica-informacional e a chegada da internet passou a 

oferecer as versões digitais de jornais, antes existentes apenas no papel. Com a quantidade 

de material jornalístico, impresso ou digital, disponível atualmente, talvez, a história dos 

meios de comunicação e da mídia possa passar despercebida pelos leitores. Esta realidade 

ocorre tanto em âmbito nacional como local.  

Diante das lacunas existentes sobre a história da imprensa no Brasil, alguns 

historiadores e profissionais da Comunicação dedicam-se às pesquisas relacionadas ao 

tema. No Pará, o projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: percurso da mídia em Belém no 

século XIX” surgiu com o objetivo de fazer um estudo sobre a imprensa paraense daquele 

período, por meio da análise da configuração gráfica e de conteúdo dos jornais e revistas 

disponíveis para a pesquisa. A metodologia se baseia na pesquisa bibliográfica e 

documental, além de coletar dados nos jornais pesquisados, utilizando-se como apoio a 

ficha desenvolvida pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Rede 

Alfredo de Carvalho).  

 Estudar a história da imprensa não se limita a simples leitura de jornais ou revistas, é 

necessário ter conhecimento do contexto político, econômico e social que permitiu a 

circulação dos impressos. A imprensa paraense, por exemplo, teve início sob o contexto do 

Movimento Vintista, divulgado por Filippe Alberto Martins Maciel Parente nas páginas do 

primeiro jornal do Norte do Brasil, O Paraense, em 1822. Posteriormente, outros jornais 

surgiram ou foram impulsionados por questões políticas, a exemplo do Sentinella  

Maranhense na Guarita do Pará (1834), redigido por Vicente Ferreira Lavor Papagaio que 

publicou críticas ao governo da época, decisivas para a agitação política que levaria ao 

Movimento da Cabanagem, ocorrido na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840 

(BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ, 1985, p. 25-6), quando as classes desfavorecidas 

aliaram-se às camadas que lutavam por maior poder político, para reivindicar melhores 

condições sociais, sendo este o único movimento no Pará em que as classes populares 

conseguiram alcançar o poder. 

 O corpus de pesquisa deste trabalho são três jornais, a saber: Treze de Maio (1840), 

Diario do Commercio (1854) e A Epocha (1853). O primeiro traz em seu título a lembrança 

do Movimento da Cabanagem, homenageando o dia em que as tropas comandadas pelo 

general Soares de Andrea puseram fim ao Movimento Cabano, o que permite concluir que o 

posicionamento do jornal era favorável ao governo da época. As edições de O Diario do 

Commercio e A Epocha que foram analisadas para este trabalho são do ano de 1859, 
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quando ambos os jornais publicavam ofensas, críticas e denúncias um ao outro, devido ao 

posicionamento político de cada um. O Diario do Commercio estava vinculado ao então 

Ministro da Fazenda, Bernardo de Souza Franco, futuro Visconde de Souza Franco5, do 

partido liberal tendo uma forte oposição pelos redatores de A Epocha. 

 Os três jornais são exemplos do que era publicado na imprensa local e nacional, pois 

os grandes jornais que circularam no país não deixaram escapar de seu conteúdo o 

posicionamento político a qual estavam vinculados. 

 

Instalação da imprensa no Brasil 

O filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas concluiu em seus estudos que o 

surgimento do jornal ampliou e tornou públicas as discussões realizadas em espaços como 

os cafés e sallons da Europa do século XVII. Para o autor, a imprensa, por meio da 

circulação dos jornais, consolida a esfera pública. Porém, ao analisar a transformação desta 

esfera pública, Habermas também lembra que o jornal mudou a partir do momento que 

começou a expressar a opinião de seus editores, conforme interesses editoriais. Ele 

observou a transformação da imprensa de informação em imprensa de opinião 

(HABERMAS, 2003). Nesse sentido, no Brasil, os jornais que começaram a circular após o 

início oficial da imprensa, em 1808, ampliavam as discussões públicas.  

 
A partir de 1821, multiplicam-se por todo o país os impressos que passam a 
polemizar as discussões públicas, sobretudo, em novos espaços de sociabilidades, 
como os cafés, academias, livrarias e sociedades secretas como a maçonaria (...) Ao 
levar notícias e informações para uma plateia mais ampla, que passa a vê-las como 
parte de um espaço comum, esboça-se neste momento uma esfera pública do poder, 
no sentido de Habermas. (NEVES, 2002, p.51 apud BARBOSA 2010, p. 50).  

 

A imprensa brasileira tem a sua história marcada por essas linhas editoriais 

conforme a política da época. O jornalismo passou a ser palco intermediário para se 

alcançar um patamar mais elevado: a política. (BARBOSA 2010, p.52). Assim, os jornais 

publicavam em seu conteúdo muito mais do que informações que tivessem relevância 

social, faziam do impresso um verdadeiro veículo dos ideais políticos. Segundo MOREL 

(2008), fatores como o atraso, a censura e o oficialismo, muitas vezes enfatizados nos 

estudos sobre a instalação da imprensa no Brasil, não são suficientes para explicar a 

                                                
5 Segundo a edição número 5 do Jornal A Epocha, de 8 de janeiro de 1859, Bernardo de Souza Franco nasceu 
no Pará. 
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complexidade das características da imprensa daquele período que nascia em momento de 

crise do absolutismo: 

 
 (...) o surgimento da imprensa periódica no Brasil não se deu numa espécie de vazio 
cultural, mas em meio a uma densa trama de relações e formas de transmissão já 
existentes, na qual a imprensa se inseria. Ou seja, o periodismo pretendia, também, 
marcar e ordenar uma cena pública que passava por transformações nas relações de 
poder que diziam respeito a amplos setores da hierarquia da sociedade, em suas 
dimensões políticas e sociais. (MOREL, 2008, p. 25). 

 
 

Nesse sentido, é inviável analisar um jornal sem recorrer às convicções políticas que 

o levaram a ser publicado. Os estudos sobre a instalação da imprensa no Brasil apontam 

dois grandes jornais, como pioneiros: O Correio Braziliense, editado e idealizado por 

Hipólito José da Costa, e A Gazeta do Rio de Janeiro, redigida inicialmente pelo Frei 

Tibúrcio da rocha que circulou no país, por meio da Impressão Régia6. Politicamente 

distintos, o jornal de Hipólito da Costa, impresso primeiramente em Londres, circulou em 

terras brasileiras antes7 de A Gazeta do Rio de Janeiro de forma clandestina e fazia críticas 

ao sistema colonial, por isso, sofreu restrições e perseguições do governo luso-brasileiro. A 

Gazeta era o órgão oficial da corte de D. João, sendo considerado o jornal que inaugurou a 

imprensa brasileira em 10 de setembro de 1808.  Morel (2008) afirma que “a Gazeta, 

fazendo jus ao nome, seguia o padrão das gazetas europeias do Antigo Regime, que 

circulavam na esfera do estado absolutista, campo de disputas simbólicas e não de 

referências monolíticas” (MOREL, 2008, p.30-1). Seu conteúdo era rico em publicação de 

decretos, avisos, éditos e outros textos de interesse do Reino Português (BARBOSA, 2010, 

p. 27).  

Observando os jornais do século XIX publicados em Belém, observa-se que o fator 

político existente no período, que diferenciou os primeiros jornais da imprensa brasileira, 

também aqui foi definindo a linha editorial de cada jornal. Assim, de um lado há o 

jornalismo dependente dos favores oficiais, não afeto a controvérsias, que se coloca ao lado 

dos que estão no poder, e, de outro, o jornalismo de combate (BARBOSA, 2010, p.24). 

Entre críticas e defesas para o governo, o Treze de Maio, o Diario do Commercio e A 

                                                
6 A Impressão Régia, criada por D. João VI em 13 de maio de 1808, tinha o monopólio da impressão de 
qualquer obra tipográfica no país. A Junta Diretora que a administrava examinava o conteúdo dos impressos, 
para que nada fosse publicado contra a religião, o governo e os bons costumes. (BARBOSA, 2010).    
7 O primeiro número do Correio Braziliense circulou em 1º de junho de 1808. 
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Epocha seguiram o conteúdo jornalístico presente na constituição da imprensa nacional, 

cercada por fatores políticos.  

     

 

Jornal Treze de Maio 

 
Fundado por Honório José dos Santos, substituiu o jornal Folha Commercial do 

Pará e começou a circular em Belém em 13 de maio de 1840. Inicialmente com publicação 

bissemanal, depois trissemanal e, a partir de 1855, diária, o Treze de Maio foi o jornal com 

maior tempo de duração naquele período, teve sua última publicação em 31 de outubro de 

1862, sendo substituído pelo periódico Jornal do Pará (BIBLIOTECA PÚBLICA DO 

PARÁ, 1985, p. 28-30). Sendo órgão oficial, o conteúdo desse periódico foi, 

principalmente, sobre a política nacional e local. Nas primeiras edições justificou aos seus 

leitores o título do jornal, o qual fazia referência ao dia em que as “tropas da legalidade”, 

em 1836, comandadas pelo General Soares de Andrea, sufocaram o movimento da  

Cabanagem na capital paraense. 

A Cabanagem foi uma das revoltas que eclodiram no país durante o período 

regencial, na primeira metade do século XIX, organizado tanto por classes populares como 

também por aqueles que tinham poder econômico, mas reivindicavam participação política. 

A situação de pobreza e desigualdade social fez com que os revoltosos pegassem em armas 

e lutassem por seus direitos, conseguindo vencer e governar a província. Se de um lado 
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houve quem aclamasse esse movimento como único na história em que as classes populares 

alcançaram o poder, houve também a versão que deturpou a história, inserindo aos 

participantes do movimento características como cruéis, sanguinários, monstros, entres 

outros. 

Como já citado, a posição política do Treze de Maio foi contrária ao Movimento 

Cabano e o jornal trouxe em suas páginas, mesmo depois do fim da revolta, publicações que 

denegriam a imagem dos participantes e caracterizavam o movimento como destruidor da 

ordem.  
(...) nenhum título nos pareceu mais adequado de que o de = Treze de Maio = d’esse 
dia memorável nos fastos da história Paraense, – dia de doces recordaçoens, em que a 
Legalidade conseguiu triumphar dos desastrosos feitos e negros planos de rebeldia 
(...). (Jornal Treze de Maio, 13 de maio de 1840, p. 1). 

 

Em muitas páginas o jornal trazia à lembrança de seus leitores os males causados 

pela Cabanagem e exaltava as tropas que conseguiram sufocar o movimento. Este jornal 

teve importante relevância para a imprensa da época. Com o maior tempo de existência, 

publicava o expediente do Governo provincial e em suas edições revelou dados históricos 

importantes da vida administrativa do Pará. As principais colunas ou sessões eram as que 

tratavam sobre assuntos do governo: Parte Provincial; Parte Oficial – Pará; Parte Oficial – 

Rio de Janeiro; Expediente do Governo; Ministério da Fazenda, Edital e Preços correntes 

dos principais gêneros de importação e exportação. Pode-se observar, então, que este era 

um órgão que representava o governo. Colunas como a de variedades, avisos e notícias 

gerais não eram publicadas com a mesma frequência. 

 
PARTE OFFICIAL 

Lllm.º Senr. – Tendo sido nomeado, por Carta Imperial de 24 de Setembro ultimo, o 
Exm.º Senr. Conselheiro Sebastiaõ do Rego Barros, para Presidente desta Provincia, 
e devendo ele tornar posse do dito cargo amanhã ás 10 horas do dia, no Paço da 
Assemblea Legislativa Provincial, assim o comunico a V. S.ª para seu conhecimento 
e expediçaõ das convenientes ordens, afim de que se pratiquem todas aquellas 
formalidades que devem ter lugar em taes ocasiões. 
Ao passar a adiministraçaõ desta Provincia ao meu Successor, aproveito esta 
oportunidade para manifestar á V. S.ª os meus sentimentos de gratidaõ pela franca e 
leal cooperaçaõ que sempre encontrei da parte da V. S.ª para a manutenção da ordem 
e do socêgo publico desta Provincia. – Deos guarde a V. S.ª Palacio do Governo da 
Provincia do Para 15 de novembro de 1853. – Angelo Custodio Corrêa - Lllm.º Senr 
Coronel José Gervazio de Queiroz Carreira, Commandante das Armas d’esta 
Provincia. (Jornal Treze de Maio 17/11/1853, p. 1) 
 
 

Ao ler as edições do Treze de Maio, constata-se a relevância que o órgão tinha para 

o governo daquele período, pois, em pouco mais de vinte anos de circulação, houve no 
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mesmo período outros jornais publicados em Belém, uns com características também 

políticas e noticiosas, como o Diario do Gram-Pará (1853-1892) ou O Parense (1842-

1843), entre outros; foram publicados jornais de cunho religioso, a exemplo da Synopsis 

Eclisiastica (1848-1849); jornais humorísticos, jornais estudantis, enfim, diante da grande 

variedade de periódicos daquele período, o Treze de Maio foi de fundamental importância 

para difundir diante ao público as ações do governo daquele período. 

 

Diario do Commercio x A Epocha: entre críticas, denúncias e defesas ao ministro 

Souza Franco  

 O catálogo Jornais Paraoaras (1985) traz como data inicial do jornal A Epocha o dia 

10 de março de 1853 e o Diario do Commercio tem o ano de 1854 registrado como início 

de sua publicação. Porém, as edições disponíveis para a pesquisa de ambos os jornais são de 

1859. Estes jornais, que se autodescreviam como políticos e noticiosos, ficaram em lados 

opostos quanto à política na Belém do século XIX. É possível, ao ler suas páginas, entender 

como se configurou o episódio político que rendeu as denúncias e críticas de um jornal e a 

defesa de outro. 

Os redatores de A Epocha, além de classificarem o jornal como político, noticioso e 

comercial, denominam o órgão como imprensa oposicionista, cujo alvo principal, em 1859, 

foi o Ministro da Fazenda, Souza Franco, que, segundo o jornal, cometeu dois grandes 

crimes: o primeiro foi ter articulado o fechamento das tipografias do Diario do Gram-Pará 

e do Diario do Rio de Janeiro, por serem oposicionistas ao ministro,  

 
Naõ admira que o sr. Souza Franco assim praticasse; porque devemo-nos recordar 
que esse homem de tantos feitos gloriosos, é parente em tudo e por tudo desses outro 
que cá temos, e que naõ trepidaram em lançar maõ de todos meios immoraes, 
reprovados, escandalosos e illegaes para trancarem a typ. Do Diario do Gram-Pará. O 
Diario do Rio de Janeiro fazia opposiçaõ energica e rigorosa ao sr. Souza Franco , 
cujos desmandos no Ministerio da Fazenda foram bem patenteados e estigmatizados 
por aquelle jornal. O sr. Souza Franco naõ recuou ainda ante outro desmando e 
immoralidade para que uma fallencia fosse aberta á typographia do Diario do rio de 
Janeiro, com tanto que saciasse uma sede de vingança, que lhe alterava as entranhas 
(...) (Jornal A Epocha 08/01/1859, p.2)    

 
 

O segundo foi ter deixado um déficit no tesouro nacional:  
Contra a expectativa de quasi todos naõ existe no tesouro saldo algum, e até consta 
que s. exc. Encontrou déficit. Para ocorrer ás despezas urgentes tinha-se já lançado 
maõ da emissão de bilhetes do thezouro; facto que naõ se dá desde que o sr. Visconde 
de Itaborahy teve a seu cargo a pasta da fazenda. Isto serve para se ajuizar dos 
grandes recursos financeiros do sr. Souza Franco (...) (Jornal A Epocha 27/01/1859, 
p.2)  



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

 
 

 8

 
 O Ministro da Fazenda tentou impedir também a circulação de A Epocha, atitude 

que não obteve sucesso. Nas páginas do jornal lia-se sobre a derrota de Souza Franco por 

ter saído do governo e não ter conseguido impedir a circulação do jornal: 
 
Aqui no Pará tentou-se todos os meios de acabar-se com a imprensa de oppsiçaõ (...) 
Estamos agora mais convencidos com o procedimento que teve o Sr. Souza Franco 
para com o Diario do Rio, que esse Sr. Foi o próprio, que ministrou todos os dados 
para calar a voz franca, energica e conscienciosa da imprensa opposicionista do Pará 
(...) Mas, apezar de todos os esforços dos seus fieis servidores e humildes 
mandatários, a opposiçaõ tem até hoje desempenhando a sua missão, vendo coroado 
o seo honroso encargo com a queda vergonhosa do ministério(...) A voz da imprensa 
opposicionista, do pensamento livre, discreto e reflectido não poderam ser suffocadas 
por um governo  corrompido. A oposição triumphou. O governo desmoralisado  
deixou de dirigir os destinos do Brasil; morreu vergonhosamente, deixando impressas 
na memoria de todos os brazileiros amantes do seu paiz as lembranças dolorosas dos 
males, que lhe causou, e pelos quaes hade ser apontado  como um governo immora,, 
que, transformando o nobre pensamento de conciliação em equilíbrio de interesses 
proprios, so adquirio títulos, pelos quaes jamis deixará de ser, ou será eternamente 
votado á execração pelo bom senso, pela opinião publica! (...) (Jornal A Epocha 
08/01/1859, p.2-3)      
 

 

O Diario do Commercio era, segundo a edição número 121 de A Epocha, órgão do 

Ministro da Fazenda, Souza Franco, na Província do Pará, e publicava suas respostas contra 

seu adversário em artigos como este: 

 
As intenções dos redatores da Epocha, que já há tempos se nos tornavaõ suspeitas, se 
revelaõ com mais clareza (...) A Epocha tende a incluir na guarda nacional o ódio aos 
seus adversarios políticos, calumniando-os. A Epocha tende a pintar a Provincia em 
um estado anarchico, para que o governo central mande novo administrador, o qual 
naõ lhes agradando, como naõ tem agradado os srs. Dr. Moraes, coronel Rohan, dr, 
Carraõ, dr. Leitaõ e tenente coronel Frias, será a seu turno calumniado e insultado 
como o tem sido aquelles srs. E assim iraõ por diante (...) (Jornal Diario do 
Commercio 01/06/1859, p. 1)   
 

 
As colunas ou sessões do Diario do Commercio publicadas com mais frequência 

como Parte Official; Curro do Publico; Repartiçaõ de Obras Publicas; Communicado e 

Edital tinham conteúdo relacionado aos assuntos do governo e definiam ao público o 

posicionamento político do jornal. A defesa do ministro Souza Franco, tão desmoralizado 

no jornal de oposição, tem espaço garantido no Diario do Commercio, deixando a disputa 

política mais acirrada: 

 
Nunca a imprensa desceu taõ baixo; nunca se lançára na mais escandalosa licença: 
nunca o escarneo á verdade se mostrára mais completo; nunca a necessidade da 
assinatura obrigada por lei se demonstrára mais indispensavel á moralidade das 
publicações, para que os calumniadores fossem marcados com o ferrete da 
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ignominia! A leitura do período citado é a prova mais viva de que o sr. Souza Franco 
só pode ser censurado pelos seus adversários, ou antes por um outro rabiscador de 
papel com imputações villans. Naõ sei o que admire mais neste período, se a 
imprudência da calumnia ou da prova, de que o sr. Souza Franco é dos que roubam 
descaradamente os cofres da naçaõ e vendem a justiça (...) (Jornal Diario do 
Commercio 31/01/1859, p. 1) 
 

 O posicionamento do Diario do Commercio, a favor do Ministro da Fazenda, rendeu 

críticas ao próprio jornal, pois, enquanto a imprensa de oposição tentava revelar aos leitores 

os atos ilegais cometidos por Souza Franco, este jornal o defendia:  

 
Latimamos de coração papel triste e mesmo ridículo, que até hoje tem nesta terra 
representado a imprensa defensora desse ministerio; e não perdemos as esperanças de 
vel-a emendada, e trilhar melhor caminho , á vista da amargurada decepção, porque 
acaba de passar com o ídolo, que com tanto afan venerava, esquecendo-se até dos 
deveres da dignidade, que tanto sacrificou para ver triumphar os destemperos  de um 
governo, que em tam curto espasso de tempo tantos males trouxe ao paiz. (Jornal A 
Epocha 08/01/1859, p. 2-3)    
 
 

Por meio da leitura destes dois impressos do século XIX, observa-se a importância 

de ambos para a imprensa da época. Devido aos posicionamentos políticos diferentes, os 

leitores tinham a opção de seguir o direcionamento do jornal que lhe despertasse a afinidade 

política, ou de acreditar ou não nas acusações do jornal de oposição. O Diario do 

Commercio e A Epocha inserem-se no contexto nacional do século XIX, onde os grupos 

políticos e suas respectivas convicções aspiram por mais poder junto a uma nação recente e 

nesse objetivo, a imprensa é fundamental.   

  

Considerações Finais 

Inserindo-se nas atividades realizadas pelo projeto de pesquisa “Jornais Paraoaras: 

percurso da mídia impressa em Belém no século XIX”, este trabalho buscou analisar o 

posicionamento político de três jornais que circularam na capital paraense naquele período: 

o Treze de Maio, o Diario do Commercio e A Epocha.  

Não é recente na imprensa paraense que as questões políticas determinaram o 

conteúdo publicado nos jornais. A rivalidade que hoje se encontra entre grandes empresas 

jornalísticas e mesmo com os jornais independentes, todos ligados diretamente à política 

local, existe desde o primeiro jornal da capital paraense. 

A política é um fator que garante a identidade de cada jornal. Claramente os leitores 

percebem se os jornais são contra ou a favor de determinado comportamento político. O 

surgimento da imprensa no Pará esteve ligado diretamente às questões políticas daquele 
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período. Em Portugal ocorria a crise do sistema colonial e as projeções da revolução 

constitucionalista portuguesa de 1820, que dentre outros objetivos, pregava a liberdade de 

imprensa, ganhava mais força. Um dos seguidores deste movimento, o jovem Filipe Alberto 

Patroni Mrtins Maciel Parente trouxe as ideias que inspiraram o Movimento Vintista para 

Belém, por meio do primeiro jornal do Norte do Brasil. 

Dado o passo inicial, a imprensa paraense fervilhou com a grande quantidade de 

periódicos, os quais estavam na maior parte inseridos no contexto político. O Treze de 

Maio, funcionando como órgão oficial do governo, e O Diario do Commercio e A Epocha, 

com a rivalidade política explícita em suas páginas, foram exemplos de como a imprensa 

pode ser “o palco intermediário para se ingressar no patamar mais elevado e almejado: a 

política” (BARBOSA, 2010, p. 52), pois, vinculados ao governo ou fazendo oposição a 

este, tornam-se o meio principal de trazer ao público os bastidores da vida política e o meio 

principal de ataque e defesa dos próprios políticos. 
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