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Resumo: Este trabalho buscou observar de que forma os jornais do século XIX 

apresentaram notícias sobre a Amazônia, o Pará, Belém e as pessoas que faziam parte deste 

espaço. Os jornais que compuseram o corpus foram O Paraense (1822-1823) e O Diário do 

Gram-Pará (1853-1892), nos quais se analisou os enunciados jornalísticos e os sentidos que 

apontaram para uma identidade da região divulgada pela imprensa local. Utilizou-se como 

aporte teórico os estudos sobre o sentido do jornal (MOUILLAUD, 2002); memória 

(HALBWACHS, 2006), identidade (POLLAK, 1992; BAUMAN, 2001, 2005; HALL, 2006), 

identidade amazônica (COELHO, 2008; MAUÉS, 1999) e enunciado/enunciação (VERÓN, 

2004). Como procedimentos metodológicos, foram utilizadas a pesquisa bibliográfico-

documental, a análise de conteúdo e a análise enunciativa. O artigo integra um estudo mais 

amplo, constituído por um Trabalho de Conclusão de Curso, já concluído. 

 

Palavras-chave: Amazônia; Pará; Belém; Imprensa; Discurso.  

 

Introdução:  

Para a elaboração deste trabalho levou-se em consideração a importância dos jornais 

impressos como registro dos acontecimentos locais. Além disso, deve-se destacar o papel 

dos impressos como produtor de sentidos na sociedade, conforme sinaliza Maurice 

Mouillaud (2002), que não restringe a análise do discurso midiático dos jornais apenas à sua 

materialidade de papel (diagramação ou número de páginas), mas considera que “o discurso 
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do jornal não está solto no espaço; está envolvido no que chamamos de ‘dispositivo’ que, 

por sua vez, não é uma simples entidade estranha ao sentido” (MOUILLAUD, 2002, p. 29). 

Somando-se ao aporte teórico já citado, foram utilizados também estudos sobre memória 

(HALBWACHS, 2006), identidade (POLLAK, 1992; BAUMAN, 2001, 2005; HALL, 2006), 

identidade amazônica (COELHO, 2008; MAUÉS, 1999) e enunciado/enunciação (VERÓN, 

2004).  

De que forma os jornais impressos paraenses do século XIX apresentaram notícias 

sobre a Amazônia paraense? Quem fala sobre o Pará e sobre Belém? Quem são as vozes? A 

partir destas indagações, o critério adotado para a pesquisa consistiu em ler os jornais e 

selecionar textos que falassem sobre a região e seus habitantes, observando quais são as 

“vozes” que falam, quem são os sujeitos, quem a imprensa elege para ter a competência de 

falar, o que deve ser publicado e o que foi falado sobre a região. Dessa forma, o trabalho 

acompanha também como os jornais, em suas colunas e seções, foram atribuindo identidade 

à região e ao seu povo no processo noticioso. Além disso, o trabalho se propõe a unir-se aos 

estudos que investigam a história da imprensa no Pará, haja vista que há grande quantidade 

de material ainda por ser analisado, entre jornais e material bibliográfico, do ponto de vista 

da Comunicação, a fim de contribuir para o preenchimento de lacunas existentes sobre o 

assunto. 

Em face da extensão do tema, foram escolhidos para análise os jornais O Paraense 

(1822-1823) e Diário do Gram-Pará (1853-1892), pela importância de ambos no século 

XIX, sendo respectivamente, o primeiro jornal impresso publicado no Pará e o primeiro 

jornal diário a circular em Belém, constituindo-se também no mais duradouro do século 

XIX na região.  

Como procedimentos metodológicos, foram utilizadas a pesquisa bibliográfico-

documental, a análise de conteúdo e a análise enunciativa. A pesquisa nos jornais foi feita na 

Biblioteca Pública Arthur Vianna, no setor de Microfilmagem. Como aporte teórico, foram 

usados estudos sobre a História da imprensa, do jornalismo, da enunciação e sobre identidade na 

Amazônia.  

Para a seleção dos textos, lançou-se mão de palavras-chave de busca. Assim, o 

corpus foi constituído a partir das seguintes palavras-chave: Amazônia, Pará, Belém, povo 

paraense, Província do Grão–Pará, região amazônica.  

O recorte temporal adotado para esta pesquisa seguiu o seguinte modelo: o critério 

seria analisar os meses de janeiro, maio, agosto e setembro, por se referirem, 
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respectivamente, ao aniversário de fundação da cidade de Belém (janeiro); ao fim do 

Movimento da Cabanagem na capital paraense (maio); à Adesão do Pará à Independência 

do Brasil (agosto) e à Independência do Brasil (setembro). A expectativa era que nesses 

meses poderia haver a publicação de textos que de alguma forma se referissem ao local, ao 

regional e aos seus habitantes. Porém, esse recorte teve que ser adaptado em cada jornal, 

conforme a disponibilidade de suas edições no acervo da Biblioteca. 

 

1 - O jornalismo impresso: além do papel 

Em seus estudos sobre a história do jornalismo no ocidente, no artigo “Uma história 

breve do jornalismo no ocidente”, o professor Jorge Pedro Sousa (2008) considera que a 

gênese do jornalismo encontra-se na Antiguidade Clássica. Porém, o autor indica a 

divergência entre os acadêmicos sobre a Antiguidade ser o marco inicial do fenômeno 

jornalístico.  

Sousa (2008) descreve como fenômenos pré-jornalísticos a literatura, a 

historiografia, as atas romanas, as crônicas medievais, cartas e relatos de viagens, as folhas 

volantes, ocasionais ou avulsas, porque identificava nelas estruturas do jornalismo 

contemporâneo, como as entrevistas, o lead, o objetivo de informar, entre outros.     

Nessas investigações históricas, mais do que descobrir a origem do jornalismo, é 

necessário entender também o sentido que esse suporte midiático representa na sociedade. 

Assim, neste trabalho, a análise das notícias priorizou principalmente os sentidos que os 

jornais construíram sobre a região amazônica. Trata-se aqui de pensar sobre os sentidos que 

o jornal constrói sobre a região e os seus habitantes. Para Mouillaud (2002), o discurso do 

jornal está envolto no que ele denomina “dispositivo”, o qual está relacionado, ou melhor, 

prepara o sentido, comanda a ordem dos enunciados também a própria postura do leitor. 

Assim, é necessário que se compreenda o jornal além do seu suporte material. 

(...) o jornal pertence à rede de informações que começou a tecer-se 

em torno do nosso globo no século passado e que o envolve em um 

fluxo imaterial que está em perpétua modificação. Uma rede que 

não impõe ao mundo apenas uma interpretação hegemônica dos 

acontecimentos, mas a própria forma do acontecimento. 

(MOUILLAUD, 2002, p.32). 

 

Mouillaud (2002) descreve esses dispositivos como as matrizes em que se vinham 

escrever os textos: podem ser materiais ou imateriais, encaixam-se uns nos outros. No caso 

do jornal, ele se inscreve no dispositivo geral da informação e contém, ele próprio, 
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dispositivos que lhe são subordinados (o sistema de títulos, por exemplo). É de se levar em 

consideração que esses dispositivos pertencem a lugares institucionais.  

Como neste trabalho lançou-se o olhar sobre o discurso do jornal, também recorreu-

se aos conceitos de enunciado e enunciação como propõe EliséoVéron (2004), no capítulo 8 

do livro “Fragmentos de um tecido”. Nessa proposta, o enunciado encontra-se na “ordem do 

que é dito” e a enunciação corresponde às modalidades do dizer. 

 

Convém não separar o conceito “de enunciação” do par do qual ele é um 

dos termos: enunciado/enunciação. A ordem do enunciado é a ordem do 

que é dito (aproximadamente poder-se-ia dizer que o enunciado é da 

ordem do “conteúdo”); a enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao 

dizer e suas modalidades, os modos de dizer (VERÓN, 2004, p.216). 
 

  

Conforme Verón (2004), apesar de os conceitos de enunciado e enunciação 

apresentarem diferenças nítidas, não há uma verdadeira oposição entre eles, mas uma 

conexão indispensável e complementar. O par é simultâneo e essencial na construção dos 

sentidos na sociedade, de conversas informais ao cotidiano do jornalismo. Assim, a 

imprensa, por exemplo, trabalha com uma vasta quantidade e qualidade de informações, 

que constituem os enunciados.  

Além do par enunciado/enunciação, observou-se no corpus deste trabalho o sentido 

polifônico do jornal, o entrecruzamento de vozes. Analisar os jornais da imprensa paraense, 

selecionados para este trabalho, para buscar os sentidos e qual identidade eles construíram 

sobre a Amazônia, o Pará e Belém, é perceber a importância de um jornal no contexto 

social. Véron (2004, p.229), ao se referir à imprensa escrita como um de seus objetos de 

análise, explica: 

 

No contexto de nossas sociedades pós-industriais midiatizadas, a 

imprensa escrita representa um domínio totalmente excepcional para 

a análise dos discursos, na busca de um campo propício ao teste de 

suas hipóteses teóricas e à comprovação de seus instrumentos de 

descrição: ela é, de uma parte, uma espécie de laboratório para o 

estudo das transformações socioculturais dos grupos sociais e das 

relações entre essas transformações e a evolução e o entrelaçamento 

dos gêneros discursivos; comporta, de outro parte, uma rede de 

produção de discursos cuja complexidade invoca a 

operacionalização de um quadro conceitual de múltiplos níveis, 

capaz de fazer frente a essa complexidade. (VÉRON, 2004, p. 239).   
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Foi por esta importância dada à imprensa escrita que escolhe-seu dois grandes 

jornais belenenses do século XIX, para utilizá-los como objetos de estudo desta pesquisa.   

 

2 - Belém – Pará – Amazônia: que sentidos se sobressaem? 

O tema identidade é um dos mais amplos e discutidos na área das Ciências Sociais. 

O pensamento sobre identidade passou de um âmbito mais individual e autocentrado para 

uma abordagem sociocultural mais ampla. Hall (2002) aponta três períodos históricos com 

seus respectivos modos de compreender a formação identitária do sujeito: o primeiro é o 

sujeito centrado, da época iluminista; o segundo é o sujeito sociológico e, por fim, o sujeito 

fragmentado, fruto da crise das identidades, os dois últimos períodos levam em 

consideração a pós-modernidade, apontada pelo autor. 

Após discutir as características dos três períodos, Hall (2002) anuncia, então, a crise 

das identidades, considerando que a possibilidade de uma identidade unívoca, segura e 

coerente começa a dar lugar a identidades múltiplas e cambiantes. Neste estudo, buscam-se 

também os estudos de Bauman (2001; 2005), o qual indica a perspectiva de fluidez e 

movência das culturas atuais, marcadas pela transformação das individualidades em 

produtos de consumo.  

A identidade é estudada também junto aos estudos sobre memória, pois, para alguns 

autores, ambas estão relacionadas. Assim, devido às matrizes discursivas, construídas e 

reconstruídas ao longo do tempo na mídia impressa, conforme a mudança de seus sujeitos 

históricos, trabalhou-se com os conceitos de memória e identidade. A memória se constitui 

a partir da soma de várias lembranças, sejam elas individuais ou coletivas. O que se sabe 

em relação a qualquer coisa é a soma de observações individuais e coletivas 

(HALBWACHS, 2006). Segundo Halbwachs (2006), é o outro que fala pelo indivíduo, 

formando seu repertório e experiência de vida. Na memória, o fictício e o real são dois 

elementos importantes, não se separam, pois as lembranças não reproduzem fielmente o 

passado, deixando lacunas que serão preenchidas pela necessidade de uma coerência interna 

de cada indivíduo. Halbwachs (2006) explica em seus estudos sobre a memória coletiva e 

individual: 

Não basta que eu tenha assistido ou participado de uma cena em que 

havia outros espectadores ou atores para que, mais tarde, quando 

estes a evocarem à minha frente, quando reconstituírem cada pedaço 

de sua imagem em meu espírito, estas composição artificial 

subitamente se anime e assuma figura de coisa viva, e a imagem se 
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transforme em lembranças. (...) Essas imagens talvez não 

reproduzam muito exatamente o passado, o elemento ou a parcela 

de lembrança que antes havia em nosso espírito talvez seja uma 

expressão mais exata do fato – a algumas lembranças reais se junta 

uma compacta massa de lembranças fictícias (HALBWACHS, 

2006, p. 32).  

  

A memória, sendo esse compacto de lembranças fictícias, monta o que podemos 

entender como a rede de memórias do indivíduo e do coletivo. De acordo com Michel 

Pollak (1992), a memória, tanto individual quanto coletiva, é constituída por dois 

elementos. 

(...) Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos 

pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu 

chamarei de “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos vividos 

pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. 

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas 

que, no imaginário, tornaram tamanho relevo que, no fim das 

contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou 

não (POLLAK, 1992, p. 201, grifos do autor). 

  

Os fatos acontecem de tal forma no corpo social que acabamos por adquirir 

memórias que não vivemos, mas que herdamos por fazermos parte de determinado grupo 

(POLLAK, 1992). Essa memória ultrapassa gerações e se enraíza no contexto, seja 

regional, seja nacional. Por isso, por mais que não vivamos essas memórias diretamente, 

fazemos parte de uma rede de memórias que nos envolve e determina a nossa identidade. 

Na concepção de Pollak (1992), a identidade se compõe por três elementos 

principais: a unidade física, que é o próprio corpo da pessoa ou fronteira de um grupo; a 

continuidade dentro do tempo; a necessidade de coerência interna do indivíduo, ou seja, os 

elementos de formação pessoal que são unificados e geram sentidos. Nas palavras de Pollak 

(1992, p.206), “cada vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua um 

trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade, da organização”.  

No caso da região amazônica vivem-se várias memórias, que são construídas e 

repassadas desde os tempos de colonização e ocupação do território até os dias atuais. As 

lendas e mitos amazônicos fazem parte do imaginário regional, bem como fatores sociais, 

como a luta pela posse da terra, ou acontecimentos históricos. O antropólogo Raymundo 
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Heraldo Maués, no livro “Uma outra invenção da Amazônia”,  apresenta a identidade 

amazônica como uma identidade individual/pessoal (MAUÉS, 1999). 

A identidade amazônica é construída a partir de várias etnias, tais 

como, negros, índios, caboclos, mulatos, tapuios, mestiços, 

portugueses, paraoaras, amazônidas e brasileiros, assim como por 

diversas religiões, as nativas e as importadas (de origem asiático-

europeia e africana), com uma grande riqueza de mitos, rituais, 

preceitos éticos e práticas que informam o cotidiano (MAUÉS, 

1999, p. 18). 

  

O antropólogo ressalta que o fato de a região ser composta por “várias Amazônias” 

se reflete na composição da sua identidade. Quanto ao papel da imprensa nessa relação, 

entre memória e identidade, entende-se que ela se constitui em lugares de memória que 

produzem e possibilitam materiais empíricos que um dia serão passado e vão se tornar 

passíveis de serem analisados na busca por vestígios que indiquem aspectos desse passado. 

Nesse sentido, a imprensa vai se constituir em um dos lugares da memória e da identidade 

do povo paraense e da região. 

 

3 - As construções jornalísticas sobre a Amazônia, o Pará e Belém no século XIX  

 

Para a realização deste trabalho foram selecionados os jornais O Paraense (1822-

1823), o Diário do Gram-Pará (1853-1892) e O Liberal (1946-atual). Em cada um dos 

jornais, a questão metodológica do recorte foi diferente, devido à disponibilidade, ora 

escassa, no caso de O Paraense, ora extensa, como nos outros dois jornais. O Paraense, 

fundado em 22 de maio de 1822, perdurou até fevereiro de 1823, porém, apenas 23 edições 

estão disponíveis, das quais foi possível analisar todas.  

O Diário do Gram-Pará (1853-1892), com aproximadamente 40 anos de existência, 

apresenta uma quantidade extensa de edições disponíveis, logo, optou-se por analisar 

apenas os anos em que todos os meses selecionados estavam disponíveis. Assim, o corpus 

do jornal Diário do Gram-Pará selecionado para o presente trabalho foram os meses de 

janeiro, maio, agosto e setembro, dos anos 1858, 1861, 1864, 1867 e 1868, totalizando o 

número de 365 edições lidas.  

 Na elaboração deste trabalho entendeu-se que a análise do jornal O Paraense (1822) 

era de fundamental importância para a proposta da pesquisa, pois, sendo o primeiro a ser 

impresso em terras paraenses, trouxe para o Pará e a Amazônia o início da imprensa. De 

caráter eminentemente político, surgiu sob os ecos do Movimento Vintista, da liberdade de 
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imprensa e da ligação direta da província do Grão-Pará a Portugal. Era um pequeno jornal 

com apenas quatro folhas (às vezes acrescido de suplemento), dispostas em duas colunas 

(SEIXAS, 2011). 

Acompanhando as mudanças da imprensa mundial e nacional, a imprensa paraense 

passa dos periódicos semanais, bissemanais, quinzenais ou mensais para a imprensa diária. 

Em 10 de abril de 1853, José Joaquim Mendes Cavalleiro e o redator Antonio José Rabello 

Guimarães, ambos portugueses, fundam o Diário do Gram-Pará, trazendo no subtítulo do 

jornal as seguintes características: “comercial, noticiosa, literária”.  

O jornal diário teve seu último número veiculado no dia 15 de março de 1892, 

informando que “eram obrigados a suspender ou interromper a publicação desse Diário”. O 

Diário do Gram-Pará teve como forte característica a ligação com a política, sendo órgão 

do Partido Conservador; do Partido Católico e do Partido Nacional.  

Quanto à configuração gráfica, foi publicado com um número de páginas e colunas 

maior: no primeiro ano analisado (1858) o jornal tinha quatro páginas dispostas em três 

colunas de texto; em 1861, eram quatro colunas; e de 1864 a 1868, seis colunas. Nas 

décadas seguintes, mudou mais ainda a sua configuração gráfica, apresentando cinco a sete 

colunas de texto, publicando também imagens litografadas de Carlos Wiegandt (SEIXAS, 

2011). Outra observação sobre o Diário do Gram-Pará foi o seu conteúdo, que trouxe em 

suas páginas mais notícias do exterior e de outros estados do Brasil. A seção “exterior” 

trazia na maioria das vezes notícias de Portugal, Inglaterra e França. As notícias sobre 

outros estados brasileiros vinham sob o título do nome do estado a qual se referiam: 

Pernambuco, Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro eram os mais mencionados.  

  

O Paraense 

Das 23 edições de O Paraense analisadas, apenas nove fazem referência direta à 

região e ao povo paraense. O jornal teve ao longo desses textos uma linguagem ufanista, 

que exaltava com hipérboles a região e o povo do Pará, o que é possível notar já no 

primeiro número. 

O dia, que tanto anhelava ancioso o Nobre povo paraense, hum 

povo digno certamente da maior ventura, chegou em fim 

despontando a brilhante aurora de onze de Março. Males de toda a 

natureza, oprrimindo-nos consideravelmente, adomentarão, nosso 

brio; e as virtudes patrióticas, que fasem o caracter nativo dos 

habitantes do Monarca dos Rios, servirão de jubrio ás 
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circunstancias, filhas da falta de garantia, que se deo aos nossos 

direitos (O Paraense, 22/05/1822, n. 1, p. 1).   

 

Primeiro, o jornal rememora o dia onze de março de 1821, quando foi aprovada em 

Portugal as bases da nova Constituição, tendo como principal característica a liberdade de 

imprensa. Observa-se que o jornal se refere ao paraense como um povo nobre, exalta a sua 

dignidade e o qualifica com um povo patriota. Segundo, o povo da região foi apresentado 

como “habitantes do Monarca dos Rios” (BRÍGIDA; SEIXAS; SILVA, 2013), atribuindo, 

assim, aos paraenses toda a grandeza do rio Amazonas e de um monarca, pois habitantes 

desse gigante, eles em si, também seriam grandiosos, a identidade da região podendo ser 

entendida aqui como ligada com a natureza (MAUÉS,1999). Terceiro, pode-se notar que há 

um sentimento de abandono, de esquecimento, quando o jornal infere que o povo “sevirão 

de jubrio ás ciscunstancias, filha da falta de garantia, que se deo aos nosso direitos”. 

O jornal traz à tona, ainda no primeiro número, que o local de fala que se evidencia 

já pelo enunciado do nome do jornal, O Paraense, é marcado por amor patriótico e 

liberdade. É nessa perspectiva que o jornal se coloca como advogado e voz dos paraenses.   

(...) O Povo Paraense não hade retrogradar na sua liberdade, nasceu 

livre; foi-lhe usurpada esta qualidade pelo despotismo, pela tirania; 

sofreu muito, sofreu excessivamente vossos amos, vossos senhores, 

heroicamente este julgo; será mais facil ver redusir-se a cinzas suas 

Propriedades, e perder a propria vida, que deixar de sustentar os 

seus  direitos naturaes, os seus foros, a sua liberdade (O Paraense, 

03/08/1822, n. 22. p 3). 

 

Com a prisão de Patroni, o jornal apelava para a linguagem patriótica, chamando 

sempre o “povo paraense” a defendê-lo. Assim, o jornal fez uso da opinião que os possíveis 

leitores tinham sobre o fundador do jornal, por meio da publicação de cartas. Em vários 

momentos o uso do termo “sua terra natal”, “povo paraense” e na coluna assinada por 

“Amigo da verdade”, convoca-se o “povo paraense” a se indignar contra a prisão de Felippe 

Patroni. 

Que he isto? Patroni prezo! ... Ah quem o pensara? E prezo por ser 

o amigo da Patria, o defensor dos seus compatriotas. (...) Paraenses, 

eis o premio dos esforços, que a vosso beneficio fez o vosso amigo! 

Seu Leitor, o Amigo da Verdade (O Paraense, 21/06/1822, p.1).    
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Por fim, é possível depreender, de outro enunciado do texto, que a região já era 

concebida como rica, um discurso que se perpetua até os dias atuais, numa memória 

coletiva (HALBWACHS, 2006) em relação à Amazônia e suas riquezas (MAUÉS, 1999).  

A Provincia do Pará sendo huma das mais ricas, e abundantes de 

todo o Brazil em produçoens vegetaes, e mineraes, que [ilegível] 

meios bem faceis, e conducentes para seu maior aumento, 

fertilidade, e opulencia, tem sido pelo contrario a mais infeliz, e 

mais indigente pelo descuido, e desmasello [ilegível], à quem 

estavão confiadas as redes as do seu governo (...) (O Paraense, 

10/07/1822, n. 15, p.3). 

 

Todas essas enunciações configuram uma memória em relação ao povo do Pará, 

atribuindo uma identidade um povo uno, irmão e patriótico, inserido no contexto político da 

época, a relação da Província do Grão-Pará com Portugal e a ideologia do Movimento 

Vintista.  Observou-se que nesse jornal em nenhum momento o nome da cidade de Belém 

foi citado, o jornal referia-se ao estado do Pará, ao povo paraense, mas jamais a Belém, 

evidenciando que problemas sociais e estruturais da cidade não estavam como prioridade no 

discurso do jornal. O discurso de O Paraense é essencialmente político, trazendo ao público 

leitor, por exemplo, a situação política em que se encontrava Patroni, preso por ter proferido 

um discurso ao rei Dom João VI. Criticando a administração ultramarina (COELHO, 1992), 

o jornal denunciou a incompetência e o corporativismo dos Ministros de Estado e acenou 

com a possibilidade da independência do país junto aos rumos seguidos pela política 

administrativa de Portugal para o Brasil. Após a prisão de Patroni, o jornal ficou sob a 

administração do cônego Batista Campos, um dos fundadores do jornal junto a Patroni. 
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Figura 1: O Paraense, 22/05/1822. 

 

Fonte: Biblioteca Pública Arthur Vianna. 

 

O Diário do Gram-Pará 

A análise das 365 edições lidas do Diário do Gram-Pará evidenciou que apesar de o 

conteúdo do jornal ter características dos primeiros periódicos, como a relação com a 

política, havia espaço para informações sobre a capital e o interior do Estado, por meio das 

seções “Pará” e “Interior”; “Comércio”; “Leilões”; “Avizos Maritimos”; “Compras” e 

“Vendas”; e, finalizando a edição, a seção dos “Escravos Fugidos”, com a descrição dos 

escravos fugitivos, a recompensa e os locais a serem entregues, caso fossem encontrados 

(FERNANDES; SEIXAS, 2010, p.11).  
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Figura 2: Diário do Gram-Pará, 09/09/1858. 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Arthur Vianna. 

Assim como O Paraense relembrou em suas páginas uma data histórica, referindo-

se a ela como importante para o povo paraense, o dia 11 de março, quando se comemorava 

a aprovação das bases da nova Constituição de Portugal, a Independência do Brasil foi 

relembrada no Diário do Gram-Pará, enfatizando a importância do fato no Pará e no 

Amazonas e firmando as bases da emancipação política do país. Há o uso de exclamações: 

Paraenses! Este Dia Memoravel pede que repitaes conosco sob as 

mais claras e ineffaveis demonstrações de regosijo. 

Viva Nossa Santa Religião! 

Gloria ao Immortal Fundador do Imperio! 

Viva o Dia Sete de Setembro! 

Viva o Brasil Independente! 

Viva o Senhor D. Pedro II! 

Viva a Familia Imperial! 

Viva a Liberdade Constitucional!  

Vivam os Paraenses! 
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(Diario do Gram-Pará, 07/09/1858, p.1) 

 

 Observa-se que o texto inclui o estado do Pará no processo de independência. Ainda 

no mesmo jornal, utiliza-se a memória do 7 de setembro para falar sobre a abertura do rio 

Amazonas às nações amigas, descrevendo o fato como prova de civilização e liberdade do 

país, ou seja, o rio Amazonas, nesse caso, pertence mais ao Brasil do que a região. 

Inauguração da Abertura do Amazonas ás Bandeiras mercantes das nações 

amigas. O dia sete de setembro, que ocupa a pagina mais brilhante da 

historia brasileira, pelo acontecimento glorioso operado em 1822 no alto 

do Ypiranga, tornou-se duplamente fausto so pela execução do decreto nº 

3.749 em igual dia do ano de 1867 (...) Nosso fim n’este artigo limita-se 

pois a historias como n’esta cidade de Santa Maria de Belém do Gram-

Pará foi posto em execução o referido decreto e os festejos que se fizeram 

por essa occasião, sendo para sentir que não concorresse de outras partes 

em crescido numero de pessoas como se dizia que viviam assistir ao acto 

d’essa inauguração, e congratularem-se comnosco nos respectivos festejos 

públicos e particulares. (Diario do Gram-Pará, 13/09/1867, p.1) 

 

Observa-se que nesse caso vem à tona a memória coletiva sobre o episódio da 

história brasileira, a Independência do Brasil. Nos dois trechos, a data é tratada de forma 

positiva e o Pará é incluído nesse processo. Para Pollak (1989), existem as narrativas da 

memória, que nos seus processos de seleção e enquadramento social, ganham o status de 

oficiais. Assim, a data de Independência do Brasil foi constituída pela imprensa local como 

uma memória oficial. 

Diferentemente de O Paraense, que não mencionou a cidade de Belém em nenhum 

momento das edições lidas, o Diário passa a citá-la, mesmo que de forma reduzida. Nos 

jornais analisados no corpus, a primeira referência feita à capital paraense é na seção 

“Noticiário”, no dia 12 de janeiro de 1861, onde eram publicadas várias notas, a maioria 

sobre outros países. Nessa edição, trata-se da recordação da execução de uma família 

inteira, descrevendo o quão foi bárbara. Apesar de poucas referências diretas à capital 

paraense, notícias com os problemas estruturais da cidade foram publicadas: 

O pó, maldito pó! – A cidade toda está afogada no pó do calçamento 

caprichoso e prejudicial empregado pela nossa municipalidade; mas 

sobretudo aonde o pó se torna inteiramente insuportável é na estrada 

de Nazareth, aonde os transeuntes nem podem respirar. (Diário do 

Gram-Pará, 23/08/1867, p.1) 

 

Como se pode observar, semelhante ao discurso político, este, que faz menção aos 

problemas da cidade, também generaliza, pois inclui “toda a cidade” naquele problema 
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social. Outra estratégia enunciativa encontrada no Diário, que também estava presente em 

O Paraense, é o olhar do outro sobre a região. Nesse caso, o “outro” é a própria mídia local, 

quando outro periódico, o Jornal do Amazonas (1860–1868) publicou um texto em que 

criticou generalizadamente o povo paraense por cometer “actos anarchicos” e comparou o 

fato ao Movimento da Cabanagem, evidenciando a memória da violência, bastante 

veiculada pela grande imprensa do período do Movimento, que o desqualificou, 

caracterizando-o como anárquico, sanguinário e subversivo. O Diário do Gram-Pará 

comenta essa publicação do Jornal do Amazonas criticando a forma como tratou o assunto. 

É o colega quem diz que chegamos a estar ameaçados de uma 

carnificina como a de 1835. O que se disse, e temos por verdade, é 

que assim foi preparado o 7 de janeiro de 1835. Quem viveo no Pará 

de 1831 a 1835 se hade recordar de como forão gradualmente 

tomando incremento as desordens a que ellas assim começarão, 

porém com muito menos enthusiasmo e intensidade. (Diário do 

Gram-Pará, 14/01/1861, p.1). 

 

Como se pode notar, o Jornal do Amazonas retoma a memória do Movimento 

Cabano a partir dos atos daquele momento presente. Para Halbwachs (1990), a memória é 

um instrumento de reconfiguração do passado, um trabalho de enquadramento do que 

aconteceu a partir das demandas do presente. De acordo com o autor, mudanças são 

constantemente geradas por contextos sociais diversos, que associam e selecionam o 

passado para preencher o presente de sentido. Assim, ao relembrar do período da 

Cabanagem, o Jornal do Amazonas opera não apenas como selecionador de fatos do 

passado, no lembrar e no esquecer, pressupõe também um trabalho de enquadramento do 

que fica, no caso, a extrema violência.  

O Diário defende o povo paraense, dizendo que os atos foram, sim, errados, mas 

que não são de todo o povo paraense, mas apenas de uma parte: 

O jornal do Amazonas de 11 do corrente, em um longo artigo de 

fundo, esforçando-se por atenuar, e dar uma côr individual aos 

actosanarchicos praticados nesta capital nas noites de 29, 30 e 31 de 

dezembro de 1860, e da 1 a 2 horas da madrugada do 1º de janeiro 

de 1861, achou que o melhor meio era involver a Provincia do Pará, 

querendo que ella ficasse desconceituada, e feridos mortalmente a 

índole pacifica, e o constante espirito de hospitalidade de seos filhos 

e a segurança individual, se com effeito tivessem sido praticados 

esses actosanarchicos (...) Em nome da província e de todos os bons 

brasileiros, quer paraenses, quer filhos das outras províncias, quer 

conservadores, quer liberaes, repellimos esse amalgama que o 

collega quis fazer, considerando a província representada por um 

grupo de anarchistas. Quando registramos esses factos anarchicos, e 
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contra elle protestamos, tivemos por fim defender e salvar o 

patriotismo, a dignidade e honra nacional, e especialmente da 

província do Pará. (Diário do Gram-Pará, 14/01/1861, p. 1). 

 

 Observa-se que o Diário defende o povo paraense das acusações feitas pelo jornal já 

citado, enaltecendo características, que segundo o jornal, são próprias do povo paraense, 

como a índole pacífica e o constante espírito de hospitalidade.   

Na análise do Diário do Gram-Pará, os textos encontrados que mencionaram 

questões relacionadas à Amazônia, ao Pará ou a Belém com vistas a mencionar uma 

possível identificação da região, foram relacionados à memória. Foi observada a memória 

de fatos históricos, como a Independência do Brasil, retomada no jornal de forma positiva. 

O Diário do Gram-Pará posicionou-se contra a opinião do Jornal do Amazonas (1860-

1868), que relembrou em suas páginas a violência ao Movimento da Cabanagem, 

desqualificando o estado do Pará.  

Pollak (1992), não privilegia em suas observações sobre memória o consenso, a 

continuidade e a estabilidade, mas os processos e dinâmicas de transformação. A partir 

desse pensamento, o autor afirma a existência de duas memórias coletivas, a oficial e a 

subterrânea.  

Haveria, de um lado, uma memória oficial, que, ao selecionar e 

ordenar os fatos segundo certos critérios, se constrói sobre zonas de 

sombras, silêncios, esquecimentos e repressões. De outro lado, 

haveria, opondo-se à oficial, vária memórias subterrâneas que, seja 

nos quadros familiares, em associações ou em grupos étnicos, 

culturais ou políticos, transmitem e conservam lembranças 

proibidas, reprimidas ou simplesmente ignoradas pela visão 

dominante (RIBEIRO, 2008, p. 189).  

  

Nota-se que a memória do Jornal Amazonas sobre a Cabanagem é um exemplo da 

permanência da memória oficial sobre a memória subterrânea (POLLAK, 1992), pois, 

naquele período, a memória que se tinha do movimento era a veiculada pelo governo e seus 

órgãos oficiais, incluindo a imprensa, enfatizando a violência e a barbárie, sem considerar a 

situação de miséria que assolava a região, levando diversas classes se unirem por melhorias 

sociais e políticas. Ainda que aquele não faça parte do corpus deste trabalho, foi importante 

analisar esse enunciado, haja vista que o Diário do Gram-Pará se posicionou diante de tal 

publicação.  

 

Considerações Finais 
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Este trabalho propôs-se a observar nas enunciações dos jornais O Paraense e o 

Diário do Gram-Pará, os sentidos produzidos sobre a região e seus habitantes, que 

apontariam para uma identidade regional divulgada pela imprensa local. 

Nesse sentido, o trabalho apoiou-se em estudos que, aliados à história da imprensa, 

contribuiriam para a análise dos dados: estudos sobre identidade e memória, levando em 

consideração que os jornais representam um lugar de memória; a questão da identidade, 

abordada no âmbito político e cultural por vários autores e que promove discussões sobre a 

própria existência de uma identidade. O pensamento de alguns autores que ora dialogam, 

ora divergem sobre a questão da identidade, assim como abordagens de autores locais que 

dizem respeito à identidade amazônica também foram incluídos. 

Nos jornais apresentados, observou-se que os enunciados e sentidos propostos sobre 

a Amazônia, o Pará, Belém e sua gente que apontavam para uma identidade eram 

relacionados ao contexto político, à produção cultural e artística e sobre a visão que se tinha 

da região fora dela, seja positiva ou negativa. Não foram apresentados aqui, por meio das 

construções jornalísticas dos dois jornais analisados, uma identidade ou uma identificação 

definida para a região, mas, sim, possíveis apontamentos que a mídia local evidenciou sobre 

a região.   

 Os dois jornais analisados publicaram os enunciados sobre à Amazônia, ao Pará, 

Belém e seus habitantes, relacionando-os principalmente com  a política. No caso de O 

Paraense, observou-se que em nenhum momento o nome da cidade de Belém foi citado, o 

jornal referia-se ao estado do Pará, ao povo paraense, mas jamais a Belém. O Diário do 

Gram-Pará, igualmente ao primeiro jornal, teve muitas publicações a respeito da região e 

do povo paraense, porém, além da política, houve a inserção das notícias relacionadas à 

cidade. 

Em cada um dos jornais observou-se que o sujeito histórico inserido nas notícias 

tem como propósito a ideia sobre a região que lhe interessa naquele momento. Assim, ora a 

imprensa local privilegiou em suas páginas o “povo paraense”, recorrendo ao sentido 

familiar, tratando os leitores como “irmãos”, “filhos da terra”, entre outros adjetivos; ora os 

sentidos dos jornais privilegiaram a região amazônica, com vistas a repassar aos leitores a 

ideia do desenvolvimento e exploração de forma positiva. Quando se chega aos sentidos 

sobre Belém, o que mais foi abordado foram as questões estruturais da cidade, relacionadas 

também ao contexto político.   
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